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พัฒนารู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้
การวิจ ั

4

1 ศึกษาสภาพ

การประกันคุ ณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผรู ้ ับผิดชอบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานั
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
จํานวน 398
2 สร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์
กลุ่ ม ตัวอย่า ง ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น ศึกษานิ เทศก์ และรองผูอ้ าํ นวยการ
50
และกําหนด
กรอบการสร้ า งรู ป แบบ
และแนวทางการสร้ า งรู ป แบบ
15 คน สําหรับประเมินความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
3 ประเมินรู ปแบบ โดยทดลองใช้รูปแบบกับโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 9 โรงเรี ยน
ได้แ ก่ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
120
120 คน และโรงเรี
4 ศึ ก ษาผลการใช้รูป แบบ โดยนํา ไปใช้ก บั โรงเรี ย น
57 โรงเรี ยน
19 เครื อข่าย
เครื อ ข่า ยละ 3 โรงเรี ย น
ประกอบด้ว ย แบบสอบถามสภาพ
ปั ญ หาการดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา และความต้อ งการการพัฒ นา
ประกันคุ ณภาพการศึกษา แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
รู ปแบบ แบบประเมิ นความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ ในการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพ
ภายใน

ค
ในการ
(t-test)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
มีปัญหาในด้านผูเ้ รี ยนด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและ
และการกํากับดูแล ติดตามผลการ
และ

2.
สถานศึ ก ษา
ครอบคลุ ม ถึ ง
หลัก การ ประกอบด้ว ย การมีส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งเครื อ ข่า ยการทํา งาน
การบูรณาการ หลักการบริ หารกิจ
และการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
กระบวนการประกอบด้วย การวางแผน การปฏิ บตั ิจริ ง การตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้า
เตรี
จะ
ตามตรวจสอบ และประเมิ นผลระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
หาสาเหตุของปั ญหาและหาทางแก้ปัญหา สร้ างความรู ้ และตรวจสอบความถูกต้องของความรู ้
ระบบ(How to)
ประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา เสนอผลงานร่ วมกัน ให้คาํ เสนอแนะและปรั บปรุ งงาน
ในสถานศึ กษา 8) ประเมินผลงานและสรุ ป 9) ประเมิ น
ค่านิยมรู ปแบบพัฒนา 10)
3. ผลจากการประเมินความเหมาะสม และการตรวจสอบความเป็ นไปได้
พบว่า รู ปแบบการพัฒนาบุ คลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ภายใน
สถานศึกษา
มีความเหมาะสม
และมีความเป็ นไปได้ ทุกองค์ประกอบ
4. ผลการประเมิ น รู ป แบบ โดยทดลองใช้ใ นโรงเรี ย น จํา นวน 9 โรงเรี ย น พบว่า
กลุ่ มตัวอย่างมีความรู ้ ความเข้าใจ
นคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา

ง
ก่อนและหลัง การใช้รูปแบบ
0.05 โดยหลังใช้
รู ปแบบ มีความรู ้ ความเข้าใจ มากกว่าก่อนใช้ กลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ มาก กลุ่มตัวอย่างมี ทศั นคติต่อการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับ
ต่อรู ปแบบ
อยูใ่ นระดับ
5. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบ กล่าวคือ หลังจากนํารู ปแบบไปทดลองใช้แล้ว พบว่า
ะเมิ นผลการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความรู ้
57 โรงเรี ยน
ผลการใช้ รู ป แบบ
ลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา หลังการใช้รูปแบบ มีค่าคะแนนสู งกว่าก่อนใช้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
.05
หลังการใช้รูปแบบ สู ง กว่าก่อนใช้
ระดับ.05 และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมิน อยูใ่ นระดับ
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The main purpose of this research was to develop a personal development model by
action learning by learning from practice for quality assurance within educational institutes under
the Office of Suratthani Primary Education, Region 2. This research was divided into four
phases. The first phaseincluded the study of the problems and requirements regarding the quality
assurance in schools whereasthe sample groups consisted of school executives and teachers
responsible for internal quality assurance under the Office of Suratthani Primary Education,
Region 2 at the total of 398 persons. The second phase was the creation of a personal development
model by action learning for quality assurance in schools under the Office of Suratthani
Primary Education, Region 2 whereas the sample group consisted of school executives,
educational supervisors, and deputy director of the Office of the Primary EducationalService
Areaat the total of 50 persons. The methods used for this second phase was group communication
to gather information and to create a model framework reflecting views on the principles and
guidelines concerning model creation.There were also 15 experts involving in evaluating the
model appropriation and feasibility.The third phase was conducting trial and evaluation by using
the created model in 9 schools, including 3 primary schools having more than 120 students,
3 small primary schools having less than 120 students, and 3 Optional Educational Schools.
The mentioned schools were selected by purposive sampling method. The last phase, phase 4, was
to study the model performance by applying the created model with 57 schools selected by
purposive sampling method from 19 basic educational networks by selecting 3 schools from each
mentioned networks. Research tools used for such study were a questionnaire concerning the
quality assurance problems in schools and the requirements for personnel development for
educational quality assurance,assessment form concerning the model appropriation and the

ฉ
feasibility,assessment form concerning knowledge, understanding, skills and attitudes
regardingthe quality assurance within schools, and satisfaction evaluation form of all stakeholders
related to the created model. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, and t-test.
As a result, there were several findings as follows :
1. The implementation of quality assurance in school under the Office of Suratthani
Primary Education, Region 2 had problems in terms of students, teaching and learning activities,
and management. Schools needed to have clear instructions and persistent supervision
and followupbythe Office of the Primary Educational Service Area, as well as the personnel
develop to have knowledge, understanding, skills, and positive attitude towards the development
of quality assurance system in educational institutes. They also needed to have evaluated by the
Office of the Primary Educational Service Area and the feedback of such evaluation had to be
reflected to them continuously.
2. Personnel development model by action learning for quality assurance within
educational institutes under the Office of Suratthani Primary Education, Region
2coveredseveral principles, including participation,networking, persistent development, the
integration of good governance and social governance, and learning organization guidance.The
methods consisted of planning, practice, monitoring, and progressive evaluation, as well as the
improvement and extension to create best practices further. Processes included (1) the researcher
arrangedpersonnel serving for supervision to follow up and evaluate the quality assurance system
in schools, (2) the personnel addressed issues achieved from such supervision, followup, and
evaluation of the quality assurance system in schools,(3) the personnel exchanged knowledge,
experiences, and opinions to identify the problem and find the cause of problem, as well as figure
the solution, (4) the personnel created knowledge and verified the accuracy of knowledge, (5)
the personnel created “How-to” or innovation to solve the quality assurance system in
theschool,(6) the personnel collaboratively presented results, recommendation, and work
improvement, (7) the personnel performed such innovative practices in schools,(8) the personnel
and expert committeeevaluatedperformance and the researcher summarized, (9) the researcher and
the personnel assessed development value, and (10) the researcher and the personnel disseminated
the results among other relevant organizations.

ช
3. ccording to the results of the evaluation and feasibility verification from experts,
it was found that the personnel development model by action learningfor quality assurance in
educational institutes under the Office of Suratthani Primary Education, Region 2 was
appropriate and feasible in terms of all elements.
4. Regarding experimental results and evaluation forms by conducting trials
in 9 schools, it was showed that the sample group had difference levels of knowledge and
understanding on the development of quality assurance in educational institutes comparing before
and after applying the created model at the statistical significance of 0.05 whereas the level of
knowledge and understanding after applying such model exceeded that before applying such
model. The sample group also had the high level of skills in developing quality assurance system
in educational institutes, the highest level of positive attitude towards quality assurance in
educational institutes, as well as they had the highest level of satisfaction for the created model.
5. The study using the model that is after apply formatting to a trial found that
personnel act to supervise monitoring and evaluation on the development of quality assurance in
schools have a knowledge and understanding, skill and a good attitude in the development of
quality assurance in schools. The researcher was used format of model in 57 sample schools found
that such educational instituteshad internal quality assessment. After applying the created model, the
assessment result was higher with the statistically significance at the .05 level, theeducational
achievement was also higher with the statistically significance at the .05 level, and the school
executives were more satisfied with the performance of personnel responsible for supervision,
monitoring, and evaluation at the highest level.
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
และการแข่ ง ขัน รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุ ท ธศัก ราช
จึ ง ได้ก ํา หนดแนวนโยบายด้า นสั ง คม การสาธารณสุ ข การศึ ก ษา และ
วัฒนธรรมไว้
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ และทุกรู ปแบบให้
และสั ง คม จัด ให้
มี แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุ ณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มี จิตสํ านึ ก ของความเป็ นไทย มี ร ะเบี ย บวิ นัย คํา นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ วนรวม
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (ราชกิ จจานุ เบกษา.
:
23-24)
เข้าสู่
วิ ธี ก ารพัฒ นา
ให้ มี
และแคบลงด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และสังคมโลก
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดนโยบายว่า “การศึกษาไทยต้องเดินหน้าสู่ การสร้างพัฒนา
”โดยผลจากการปฏิวตั ิดา้ น
ดิจิทลั (Digital Revolution) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) ทําให้
ขณะเดียวกันจําเป็ นต้องสร้าง และพัฒนา
ให้คนเป็ นทรัพยากร
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
อาเซี ย น และประชาคมโลก
ประเทศ และคุ ณภาพชี วิต ของประชากร สํา นัก งาน

ชาคม
ได้
-

จะ
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พัฒนา และส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัด
การศึ กษาให้ประชากรวัยเรี ยนทุ กคนได้รับ การศึ กษาอย่างมี คุณภาพ โดยการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐาน
และการพัฒนาสู่ คุณภาพระดับสากล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
.
: )
การศึ ก ษา เป็ นหน่ วยงานระดับภู
อยู่ภายใต้ก ารกํา กับ ดู แล
ของ
มีเป้ าประสงค์ให้สํานักงาน
และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล
โดยมุ่ ง เน้น พัฒ นาครู
จรรยาบรรณ มี ศ ัก ยภาพสู ง จัด การเรี ยนรู ้ ใ ห้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ
นั ก งาน
ส่ วน คือ จุดเน้นด้านผูเ้ รี ยน
จุดเน้นด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดเน้นด้านการบริ หารจัดการ และได้กาํ หนดจุดเน้นให้
สํานักงานเ
บริ หารจัดการ นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างเข้มแข็ง โดยมุ่ง
การมีส่วนร่ วมและความรั บ ผิด ชอบต่ อ ผลการดํา เนิ น งาน อประโยชน์ สู ง สุ ด ของนัก เรี ย น
แก่ผใู ้ ช้บริ การ และสังคม
จากผลการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกสถานศึ ก ษา
สั ง กัด
ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุ ณภาพ
การศึ ก ษา (องค์ก ารมหาชน) รอบสาม
พบว่า สถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษา
O-NET
ส่ งผลให้ส ถานศึ กษาไม่ไ ด้รับการรั บรองคุ ณภาพจากสํานักงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรื อองค์กรมหาชน
ผลการประเมิน
นัก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี วิ จ ารณญาณ
สร้ างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมี วิสัยทัศน์ ส่ วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ หรื อระดับควร
ปรับปรุ ง (สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา. 2552: 24-25)
นัก เรี ย นเกิ ด ความสามารถ และทัก ษะกระบวนการคิ ด และผลสะท้อ นจากการทดสอบใน
ระดับชาติ (National Test)
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ให้ เ ห็ น ว่ า ค
บการแก้ไขอย่างเป็ นระบบ และ
สมควรพัฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน จนทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ ความสามารถ และทักษะตาม
หลักสู ตรอย่างหลากหลาย
จากสภาพการณ์ขา้ งต้น จะเห็นได้วา่ มาตรฐานการศึกษา และคุณภาพผูเ้ รี ยน
เกณฑ์
ดการศึ ก ษาของหน่ วยงานในระดับต่ าง
กลไกสําคัญ
การพัฒนาระบบประกัน
คุ ณภาพภายในสถานศึ กษาให้เข้มแข็ง และดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ในภารกิ จปกติ โดยเฉพาะการ
ดําเนิ นงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุ ณภาพการศึกษา
กํา หนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา งเน้น คุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา จัดระบบบริ หารและ
สารสนเทศ ดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา จัดให้ มี ก าร
ติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จัด ให้ มีก ารประเมิน คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ) จัดทํารายงานประจําปี
นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ
)จัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จาก
และปั
. 2546 : บทคัดย่อ) พบว่า
ได้แก่
รบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และการบริ หารแบบเข้มงวด การมี
คือ
มีแบบแผนการทํางานเป็ นทีม มีตวั แบบการเป็ นครู
และเอาใจใส่ ต่อการสอน สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ และ
นําไปสู่ การ
พัฒนา
คณะทํางานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
สําหรับกลุ่มปั จจัย
มชน และกรรมการสถานศึกษาให้ความสําคัญกับการศึกษา และสนับสนุน
นโยบายของต้นสังกัด ผลักดันให้โรงเรี ยนดําเนิ นการประกัน
หน่วยงานต้นสังกัด นิ เทศ ช่วยเหลือ โรงเรี ยนจริ งจัง และปั จจัยสําคั
อุปสรรคต่อการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คือ
รมีลกั ษณะแตกแยก
แข่งขัน ไม่ให้เกียรติ และไม่ไว้วางใจกัน
ครู ไม่
ยอม
และความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ มี
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ทัศนคติไม่ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
เกินไป ขาดความเด็ดขาด
การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ถือว่าเป็ นหัวใจสําคัญของการยกระดับ
คุณภาพ การดําเนิ นงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสําเร็ จ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริ หาร และการดําเนิ นการ โดยมุ่งเน้น
ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสัง
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล จากหน่วยงานภายนอก
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพ
และคณะอนุกรรมการข้าราชการครู แ
จึงควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
ปรับปรุ ง
คุณภาพการดําเนินงานในการ
คุณภาพ
บรรลุเป้ าหมาย สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมี
คุณภาพ เป็ นไ
บัติงานของบุคลากรจะประสบความสําเร็ จได้
จะต้องประกอบด้วยปั จจัยส่ งเสริ มสามประการ
มี
ทักษะการดําเนินงานตาม
และมีคุณลักษณะดีส่งผลต่อการบรรลุความสําเร็ จ
ตามเป้ าหมายขององค์กร
การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ (Action Learning) เป็ นวิธี ก ารเรี ย นรู ้ โดยกลุ่ ม ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน
มา
และเรี ยนรู ้ร่วมกัน เป็ นการเรี ยนรู ้จากงาน
รัตนอุบล (2547 : 1-3) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ นการเรี ยนรู ้
จ
ในการสร้างความรู ้ ทักษะ และเจตคติ แสวงหาคําตอบ

ฏิบตั ิจริ ง
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ในสถานการณ์ จริ ง มีการวิพากษ์วิจารณ์ ไตร่ ตรอง ทบทวน และสะท้อนความคิดของตนออกมา
เป็ นการร่ วมคิด ร่ วมทํา
ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ด
จากการร่ วมมือกันทํางานอย่างมีระบบ
การทํางานแบบตัวใครตัวมัน
แต่มีการวางแผนร่ วมกัน ปรึ กษากัน
และขอความคิดเห็นจากกลุ่ม มีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก่อให้เกิดทักษะต่างๆ อัน
ได้แก่ ทักษะ
รู ้ จกั
ตัดสิ นใจ สร้ างความไว้วางใจ สามารถแก้ไขปั ญหาข้อขัดแย้งในการทํางานร่ วมกัน การช่วยเหลื อ
Robinson (1991 : 1-8) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
เป็
และประสบการณ์การเรี ยนรู ้
จะเป็ นแรงผลักดันให้เกิ ดพลังในการเข้ามามี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
ในทันที การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ จะช่ วยส่ งเสริ ม ครู และบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาให้มีค วามรู ้
ความเข้าใจ ให้มีเจตคติดา้ นดี ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
: ) ได้กล่าวถึงปั ญหาการดําเนินงานพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาไว้วา่
ดูแลเอาใจใส่ อย่างจริ งจัง ทําให้ครู ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบเพียงพอ และ อมรวิชช์
นาครทรรพ
: 38) กล่าวไว้
านมาใช้รูปแบบการพัฒนาไม่ตรงกับความ
และทฤษฎีมากกว่าปฏิบตั ิ
การพัฒนาครู จึงไม่เป็ นการต่อยอดการเรี ยนรู ้ภายในองค์กร
รั บผิดชอบด้านการจัดการศึ กษา

ศึ กษา ถึ งมัธยมศึ กษาตอนปลาย ทํา
และ
โรงเรี ยนในสังกัด และได้ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเข
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา แต่จากการ
มา
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(2552 : 52-53) พบว่า การดําเนินงานยังมีลกั ษณะแยกส่ วนกัน และยังขาดการบูรณาการ
และการใช้ทรั พยากรบุ คคลให้เกิ ดความคุ ม้ ค่า
ามารถ
3 ด้า นอย่า งบูร ณาการ
บุคลากรได้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการนิ เทศติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึง
ด้วย
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
บุค
ปฏิบตั ิงานได้มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ
ในการ
เกิ ดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และสํานั
ประถมศึกษา
การนํา วิธี การจากการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษามาใช้ในการวางแผน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.

ต้องการ
การ

การดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และความ
การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา ของ

.
คุณภาพภายในสถานศึกษาของ
.
คุณภาพภายในสถานศึกษาของ
4.
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

จาก
1.
ปฏิ บตั ิ

ด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ป
ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ
ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

ด้วยการเรี ยนรู ้ จากการ
บท และสามารถนําไปใช้ใน
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การดําเนิ นงานของกลุ่มงานหรื อผูร้ ับผิดชอบการประกันคุ ณภาพการศึกษาให้เกิ ดความคุ ม้ ค่าและ
2.
และได้รับการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ก

ละสร้างสรรค์ทางวิชาการ ใน

พัฒนารู ป แบบการพัฒนาบุ คลากรหรื อผู ้รั บผิ ดชอบการปฏิ บ ัติ งานในระดับต่ า งๆ ได้ตามความ
เหมาะสม

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจยั
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ การประกัน
คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ของ
ประถมศึ กษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
ผูว้ จิ ยั กําหนดขอบเขตของการวิจยั
1 ศึกษาสภาพปั ญหาการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ความต้องการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
1.1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่ม
ศึกษาสภาพปั ญหา และ
การดําเนิ นงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ประถมศึกษา สุ ราษฎร์ ธานี
จํานวน 398 คน จําแนก
1.1.1) ผู ้บ ริ หารโรงเรี ยน และครู ผู ้รั บ ผิ ด ชอบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาจํานวน 199 โรงเรี ยน
398 คน
1.1.2) รายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา (SAR) ประจํา ปี
การศึกษา 2552 ของสถานศึกษาของ
จํานวน 199 เล่ม
1.1.3) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองโดย สมศ.
ของสถานศึ กษาของ
จํานวน
199 เล่ม
1.1.4) รายงานการนิ เ ทศของศึ ก ษานิ เ ทศก์ ปี การศึ ก ษา 2552 ของสํานักงาน
จํานวน 1 เล่ม
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2 ขอบเขต
สภาพปั ญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และความต้องการ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ษา
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านการจัดการเรี ยนการสอน และด้านการ
บริ หารจัดการ
1.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการศึกษาสภาพปั ญหาการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ใช้ระยะเวลา
พฤษภาคมมิถุนายน 2553
สร้ า งรู ป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากรด้ว ยการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ เ

2.1 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย
2.1.1 กลุ่ม

สร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จาก

ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ศึกษานิเทศก์
การศึกษา
จําแนก
เครื อข่ายละ 1

จํานวน 50 คน
1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจาก
19 เครื อข่าย
19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม

ประสบการณ์ในการเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
2)
19 เครื อข่าย เครื อข่ายละ 1
19 คน
3) รองผูอ้ าํ นว
ก
จํานวน 12 คน
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2.1.2
ของสํา

ได้แก่ ผู ้

จํานวน คน

2.2 ขอบเขต
การสร้ า งและตรวจสอบความเหมาะสมของรู ป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากร
ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสร้ า งและตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
องสํานักงานเขต
ใช้ระยะเวลา
กรกฎาคม-กันยายน 2553
การประเมิ น รู ป แบบการพัฒนาบุ ค ลากรด้วยการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ
ธา
3.1
3.1.1

นํารู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จาก

ประถมศึ กษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต 2 ไปทดลองใช้ ได้แ ก่ โรงเรี ย นในสั งกัดสํานักงานเขต
จํานวน 9 โรงเรี ยน ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive
Sampling)โดยพิ จ ารณาจากโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา โรงเรี ย น
120 คน
และโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ ก
120 คน ประเภทละ 3 โรงเรี ยน
กว่า
1

ให้ขอ้ มูลในการประเมินรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จําแนกได้
1)

จํานวน 9 คน
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2) รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเ
จํานวน 12 คน
3)
18 คน ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

3.2 ขอบเขต
การประเมินรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
เข
3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร
3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมิ น รู ปแบบการพัฒนาบุ คลากรด้วยการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
การศึกษา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
ประกอบด้วย
1) ความรู ้ความเข้าใจในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของศึกษานิ เทศก์
สํานักงาน
2) ทัก ษะในการดํา เนิ น งานประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาของ
การศึก
3) ทัศนคติต่อการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ยนไว้
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ศึกษานิเทศก์ รองผู ้

และ

รู ปแบบการ
ของ
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ทดลองใช้รูปแบบ
3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการประเมินรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา
ของ
4.1
19 เครื อข่าย เครื อข่ายละ 3
โรงเรี ยน รวมจํานวน 57 โรงเรี ยน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
120
และโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
120 คนลงมา ประเภทละ
เรี ยนต่อ 1
เครื อ ข่ า ย
4.2 ขอบเขต
ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
4.3 ขอบเขตด้าน
ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

4.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิ
สุ ราษฎร์ ธานี เขต

การศึกษ

ประกอบด้วย
1) ผล
และปี การศึกษา 2553
2) ผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี
และปี การศึกษา 2553
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3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

การใช้

4.4 ข
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิ
พฤษภาคม 2554- มีนาคม 2555

นิยามศัพท์ เฉพาะ

การวิจยั
คุณภาพภายในสถานศึกษา

รด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

การประกัน
ผูว้ จิ ยั

1. รู ปแบบ
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
2. การพัฒนาบุคลากร หมายถึง
กลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนา
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2

2
2

3.
ปฏิ บตั ิงาน โดยการร่ วมกันปฏิ บตั ิงานเป็ นทีม เน้นการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และ
แท้จริ งขององค์กร
4. รู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
ภายในสถานศึกษา หมายถึง

การประกันคุ ณภาพ
กัดความรู ้ และประสบการณ์ของสมาชิ ก

การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ของสํานักงานเขต
2
วย 10
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การเตรี ยมความพร้อมบุคลากร
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยศึกษาหลักการของการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิ วิธีการ การทําความเข้าใจข้อตกลง กําหนดกฎการประชุม การแบ่งงาน แล้วจัดกลุ่ม/เซท

3) วางแผนการพบ กําหนดกฎเกณฑ์ กติกามารยาทในการประชุม
4) มอบหมายง
ผูอ้ าํ นวยความสะดวก ประธานกลุ่ม เหรัญญิก

5

ญหา
2 กํา หนดประเด็ น ปั ญ หา ได้ จ ากการนิ เ ทศ ติ ด ตามตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พบกลุ่ม ร่ วมเรี ยนรู ้ (เซทร่ วมเรี ยนรู ้)
หรื อข้อคําถามเข้าสู่ กลุ่ม สมาชิกเล่าประสบการณ์ของตน

เป็ นการถามตอบกัน เรี ยนรู ้จากกันและ
กัน
ารปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อตกลง
5) กําหนดวิธีการบันทึก การจัดเก็บบันทึก การเก็บข้อมูล การรวบรวมเอกสาร
ข้อมูล
3
หาสาเหตุของปั ญหาและหาทางแก้ปัญหา
ถาม ฟัง แล้วสะท้อนความคิด
มีผรู ้ ู ้หรื อไปหาความรู ้มาเสริ ม
มีการแบ่งปั นความรู ้ระหว่างสมาชิก โดยผูอ้ าํ นว
ปรึ กษาของกลุ่ม
ประสบการณ์

รู ้
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ใน (ปั ญญาญาณ) เกิดความคิดใหม่ เกิดความเข้าใจใหม่ เห็นแนวทางการนําไปปฏิบตั ิ
4 สร้างความรู ้และตรวจสอบ
ภายใน (Tacit Knowledge)
1)
ร่ วมกัน
2) ถามคําถามอย่างสร้างสรรค์ถึงทัศนความเข้าใจ ข้อสันนิษฐาน ทําให้เกิดการ
สะท้อนความคิด ต่อยอดความคิด ฟัง ถาม แล้วสะท้อนความคิด
3
4
5
(How to)
จะแก้ปัญหาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4) ดําเนินการแก้ปัญหาตาม
ในการประชุม
3 แล้วหมุนต่อไป) ได้ผลอย่างไร อะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล เพราะเหตุใด
ได้บทเรี ยนอะไรบ้าง เรี ยนรู ้อะไรบ้าง
3) อภิปรายผลการปฏิบตั ิ วิธีปรับปรุ ง
4) รวบรวมองค์ความรู ้และสร้างเอกสารขุมความรู ้
6 เสนอผลงานร่ วมกัน ให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ งงาน
นวัตกรรมใหม่ ๆ
1
นําไปสู่ การแก้ปัญหา
2
3) บุคลากรสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
7
1) บุคลากรนํานวัตกรรมไปใช้จริ งในสถานศึกษา
2
3) บุคลากรสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
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8 ประเมินผลงานและสรุ ปผลงาน สรุ ปผลการเรี ยนรู ้ สรุ ปนิยามการเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิ
หลอมรวมความรู ้ใหม่เข้าในการปฏิบตั ิงาน

9 ประเมินค่านิยม

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ

ปฏิบตั ิ
รู ปแบบการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
6
3
3) บันทึกผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยน

5. การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา หมายถึ ง กระบวนการหรื อกลไก ในการ
ประถมศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต 2 เป็ นไปอย่า งมี คุ ณ ภาพและได้ม าตรฐาน โดยมี ก ารควบคุ ม
6. ผลการประเมินรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ระดับความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และความ
พึงพอใจของบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนาโดยใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากร
การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรหลังจากใช้รูปแบบการ
พัฒนาบุคลากร
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2 ประกอบด้วย
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7.1

หมายถึง ผลการเปรี ยบเทียบ
ของนักเรี ยน
3 จากผลการประเมิ น ระดับ ชาติ
(O-NET)ปี การศึกษา 2553 - 2554 ของสถานศึกษาในโรงเรี ยน
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
2 ปี
การศึกษา 2553 - 2554
7.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ผลการเปรี ยบเทียบผลการ
ประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในโรงเรี ยน
การศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
2 ปี การศึกษา 2553 - 2554
7.3 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความคิดเห็นของ
รู ปแบบ
สถานศึ ก ษา ของ

มี ต่อ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ
คุณภาพภายในสถานศึกษา

2

1.
การสร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Leaning) 10
แนวคิดของ 1) Dotlichและ James
2) Rothwell (1999) ) Marquardt (1999) 4) McGill,
and Beaty (2002) 5) Twelth Manager (2007) 6) สุ ชาดา รังสิ นนั ท์ (2545) 7) อาชัญญา รัตน
อุบล (2547) 8) Atherton, J. S. (2003 ) 9) Gordon. (1993 ) และ 10) Gordon. (1993) โดยมี
P-D-C-A
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความรู ้
นประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
สามารถนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิงบูรณาการ ได้อย่างเบ็ดเสร็ จในตัวเอง และ
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ส่ งผลให้สถานศึกษามี
คุณภาพ
2.
ผลการประเมินรู ปแบบ และผลการใช้รูปแบบ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์ผล
การประเมินรู ปแบบ และสังเคราะห์ผลการใช้รูปแบบตามแนวคิดของวรรณี อมตเวทย์. (2551)
Henderson. (1984) Crane. (1986) ประยูร บุญประเสริ ฐ (2523) และ เสนาะ ติเยาว์. (2532)
3. สรุ ป
ได้ศึกษาแนวคิ ดของ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ
4. สรุ ป

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ได้ศึกษาแนวคิด

ผูว้ ิจยั สรุ ปความสัมพันธ์ของแนวคิดในการวิจยั ดังกล่าวข้างต้นกับการสร้ างและพัฒนา
รู ป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ัติ
สถานศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (Action learning)


ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 สร้ างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้ จากการ
1 การเตรี ยมความพร้อมสําหรับบุคลากร
2 กําหนดประเด็นปัญหา
3
ประสบการณ์ และความคิดเห็น
แนวทางการแก้ปัญหา
4 สร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
5 ร่ วมกันสร้างผลงาน
6 ประเมินผลงาน และสรุ ปผลงาน
7 นํานวัตกรรมไปใช้ในสถานศึกษา
8 ประเมินผลงานและจัดทํารายงาน
9 ประเมินค่านิยม
รู ปแบบการสร้างความรู้ดว้ ยการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
10 เผยแพร่ ผลงาน

 ประเมินรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้
ารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 ศึกษาผลการใช้ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้

1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ผลการประเมินรู ปแบบการพัฒนา
บุคลากร
 ความรู ้ความเข้าใจของบุคลากร
 ทักษะของบุคลากร
 ทัศนคติของบุคลากร
 ความพึงพอใจของบุคลากร
ผลการใช้ รูปแบบการพัฒนา
บุคลากร
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

 ความพึงพอใจของบุคลากร

2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
การวิจยั

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ประถมศึ กษาสุ ราษฎร์ ธานี
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาเอกสาร และงาน
ข้อง และนําเสนอตามลําดับหัวข้อ
1. สํานักงานเขต
1.1
1.2
1.3 ข้อมูล
ของ
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
2. แนวคิด และ
รู ปแบบ
2.1 ความหมายของรู ปแบบ
2.2 องค์ประกอบของรู ปแบบ
2.3 การตรวจสอบรู ปแบบ
3.
การพัฒนาบุคลากร
3.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
3.2 หลักการพัฒนาบุคลากร
3.3 กระบวนการพัฒนาบุคลากร
3.4 รู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
3.5 ประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาบุคลากร
4.
4.1 ความหมายของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
4.2 แนวคิดการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
4.3 องค์ประกอบสําคัญในการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
4.4 ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
5. แนวคิดเ
การบริ หารงานเชิงบูรณาการ
5.1 ความหมายของการบริ หารเชิงบูรณาการ
ลักษณะของการบูรณาการ
5.3 องค์ประกอบของการบริ หารเชิงบูรณาการ
5.4 วัฒนธรรมองค์กรกับการบริ หารเชิงบูรณาการ
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6.

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.1 ความเป็ นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
6.2 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
6.3 ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
6.4 หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา
6.5 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
6.6 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.7 การดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายในส
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
7. การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
7.1 การนิเทศ
7.2 การติดตามตรวจสอบ
7.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
8.
8.1
กร
8.1.1 งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ในต่างประเทศ
8.2
8.2.1 งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ในต่างประเทศ
8.3
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
8.3.1 งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ในต่างประเทศ
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.

ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติ
การศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
(
2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 “ การบริ หาร
และการจัดการศึกษา
การบริ หาร และการจัดการศึกษาของรัฐ ” มาตรา 9 (2) ระบุวา่
การจัดระบบโครงสร้ าง และกระบวนการจัดการศึกษา
การศึกษา สถานศึกษา
” มาตรา 37 กําหนดไว้วา่ “ การบริ หาร
โดยคํา นึ ง ถึ งปริ ม าณสถานศึ ก ษา จํา นวนประชากรเป็ นหลัก
ใ ห้ รั ฐ ม น ต รี โ ด ย คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า มี อํ า น า จ ป ร ะ ก า ศ
ในราชกิจจานุเบกษา
” และมาตรา 38 กําหนดว่า “
การศึกษา ให้มีคณะกรรมการ
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
จัด ยุบ รวม หรื อเลิ กสถานศึกษา ประสาน ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นสถานศึกษาเอกชนในเขต
ประสาน
ให้ส ามารถจัด การศึก ษา
สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา ส่ งเสริ ม และสนับสนุ น การจัดการศึกษาของ
บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร ชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบัน ศาสนา สถาน
ปร ะ ก อ บก าร
กหลาย ”
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 : 11 - 12)
องค์ประกอบ
ประกอบด้วย ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน
ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน
ผูแ้ ทนสมาคมประกอบวิชาชี พครู ผูแ้ ทนสมาคม
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ บริ หารการศึ ก ษา ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ กครอง และครู ผูน้ าํ ทางศาสนา และ
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา โดยให้ผอู ้ าํ นวยการ
เป็ นกรรมการ และเลขานุ การ
จํานวนคณะกรรมการ คุ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลื อกประธานกรรมการ และ
กรรมการ วาระการดํา รงตํา แหน่ ง และการพ้นจากตํา แหน่ ง ให้เ ป็ นไปตาม
กฎกระทรวง
มาตรา 39 กําหนดว่า ให้กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอํานาจ การบริ หาร
และการจัดการศึ ก ษา
นวิช าการ งบประมาณ การบริ หารงานบุ ค คล และการบริ หาร
ไปยัง คณะกรรมการ
และสถานศึก ษาในเขต
การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 : 41 - 44)
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การศึกษา
ในปั จจุ บนั การบริ หาร และการจัดการศึ ก ษาจะยึดหลัก การกระจายอํานาจลงสู่
สถานศึ ก ษา
โดยต้องกํา หนดขอบเขต
ๆ ของกระทรวงศึกษาธิ การไว้ให้ชดั เจน ไม่ให้การปฏิบตั ิงาน
ซ้อนกัน
งจัดระบบบริ หารราชการในระดับต่างๆ ของกระทรวงให้มีเอกภาพ
สามารถดํา เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้วยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
กําหนดไว้
ติ ร าชการ และต้อ งสอดคล้ อ งกับ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 โดยการบริ หาร และการจัดการศึกษา
มีลกั ษณะ และวิธีปฏิ บตั ิงาน ระบบบริ หารงานบุ คคลมีลกั ษณะพิเศษแตกต่างไปจากการปฏิ บตั ิ
ๆ ในระบบราชการ สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

กฎหมาย

(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2546 : 14)
บริ หาร และจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสู ตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ฐานของสํานัก
1. พัฒนางานด้านวิช าการ และจัดให้มี ระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา
ร่ วมกับสถานศึกษา
2. รับผิดชอบในการพิจารณา แบ่งส่ วนราชการภายในสถานศึกษา และสํานักงาน
3.
มี ผูอ้ าํ นวยการเป็ นผูบ้ ัง คับ บัญชาข้า ราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิ บตั ิราชการของสํานักงาน ให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบตั ิราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 : 121 - 123) ได้ออกกฎกระทรวง โดย
กําหนด
ออกเป็ น 7 กลุ่ ม
ได้แก่ 1) กลุ่มอํานวยการ 2) กลุ่มบริ หารงานบุคคล 3) กลุ่มนโยบาย และแผน 4) กลุ่ม
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา 5) กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6) กลุ่มส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษา และ 7) หน่ วยตรวจสอบภายใน
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กล่าวคือ

ษามี

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการศึ ก ษา แผนการศึ ก ษา
2.

เ

และหน่วยงาน
รั บทราบ และ

กํากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานศึ กษาในเขต
การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมิน
การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขต
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พ ยากรด้า นต่ า งๆ
สนับสนุนการจัด
7. จัดระบบการประกันคุ ณภาพการศึกษา
การศึกษา
8. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดการศึ กษาสถานศึ กษาของเอกชน องค์กร
ปกครอง
องค์ ก รชุ ม ชน องค์ก รวิ ช าชี พ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการ
9. ดําเนิ นการ และประสานงานส่ งเสริ ม สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาการศึกษา
ใน
10. ประสาน ส่ งเสริ ม การดําเนิ นงานของคณะอนุ กรรมการ และคณะทํางานด้าน
การศึกษา
11.
หน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน และ
อง
ในฐานะสํานักงานผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิ การ
12.
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ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
ประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต
ถนนธราธิ บดี ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี แบ่งการจัดการศึกษาเป็ น
3 + 1 เขตปฏิ บ ตั ิ ก าร + เครื อ ข่า ย ประกอบด้วย โรงเรี ย นภาครั ฐ บาล
เครื อข่า ย
โรงเรี ยนภาคเอกชน 1 เครื อข่าย
โรงเรี ยน
.
.
.
.
.
.

เครื อข่ายพุนพิน
เครื อข่ายพุนพิน
เครื อข่ายพุนพิน
เครื อข่ายพุนพิน
เครื อข่ายท่าฉ่าง
เครื อข่ายท่าฉ่าง

. เครื อข่ายไชยา
เครื อข่ายไชยา
เครื อข่ายไชยา
เครื อข่าย
เครื อข่ายท่าชนะ
3
1. เครื อข่ายคีรีรัฐนิคม
. เครื อข่ายคีรีรัฐนิคม
เครื อข่ายคีรีรัฐนิคม
เครื อข่ายบ้านตาขุน
เครื อข่ายพนม
เครื อข่ายพนม
7. เครื อข่ายวิภาวดี

ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน

ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน
โรงเรี ยน

ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล จํานวน โรงเรี ยน
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล จํานวน โรงเรี ยน
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล จํานวน โรงเรี ยน
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล จํานวน โรงเรี ยน
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล จํานวน โรงเรี ยน
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล จํานวน โรงเรี ยน
ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาครัฐบาล จํานวน โรงเรี ยน
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. เครื อข่ายเอกชน ประกอบด้วยโรงเรี ยนภาคเอกชน จํานวน โรงเรี ยน
. โรงเรี ยนภาครั ฐบาล จํานวน 199
โรงเรี ยน เปิ ดสอน
ประถมศึ กษา ถึ งระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยจําแนกเป็ น โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก
(นักเรี ยน
120 คนลงมา) จํานวน 105 โรงเรี ยน โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดกลาง จํานวน 50
โรงเรี ยน และโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 44 โรงเรี ยน
จํานวนนักเรี ยน และครู ภาครัฐบาล นักเรี ยน 32,224 คน ครู 1,857 คน ห้องเรี ยน
701 ห้อง
จํา นวนบุ ค ลากรของ
ประถมศึก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี
เขต 2 จํา นวน
คน ประกอบด้ว ย
1 คน
รองผูอ้ าํ นวยการ
คน ศึ ก ษานิ เทศก์
คน บุ ค ลากรทาง
ตามมาตรา 38 ค (2) คน พนักงานขับรถ คน นักการภารโรง คน

รู ปแบบ
การพัฒนาบุคลากร

ของความสัมพันธ์ต่างๆ

การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา จําเป็ นจะต้องมีแนวทาง
และแสดงความสัมพันธ์กนั อย่า งเป็ นเหตุเป็ นผลเชิ งระบบ
หรื อการควบคุ ม การอ้างอิง หรื อแปลความหมาย
ดัง

. ความหมายของรู ปแบบ
รู ปแบบ (model) หมายถึง
สําคัญ
เป็ นวิธีการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ
มี ต่ อ ปรากฏการณ์
ให้ ป รากฏ
เช่ น
ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ
หรื อสมการคณิ ตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
ราว หรื อประเด็นต่างๆ ได้อย่างกระชับ (ไพรัช ถิตย์ผาด. 2544 : 30)
ความหมายของรู ป แบบ
ฏ
สามารถจัดประเภทของรู ปแบบออกเป็ น 5 ประเภท
(Keeves. 1988 : 561 - 565)
1. Analog Models หมายถึ ง แบบหุ่ นจําลองเชิ งเที ยบเคียง โดยวิธีการจําลอง
จากของจริ ง หรื อคล้ายกับของจริ ง อาจมี ขนาดแตกต่างจากขนาดจริ งไปบ้าง เช่ น หุ่ นจําลอง
รถยนต์
เป็ นต้น ส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะเชิ งกายภาพ
คือ ไม่
สามารถระบุความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบภายในแบบจําลองได้อย่ างชัดเจน
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2. Semantic Models หมายถึ ง
หรื อเรี ยกว่า
รู ปแบบเชิ งข้อความ โดยแสดงให้เห็นถึง
เช่น
จุดอ่อนของรู ปแบ
คือ ขาดความชัดเจน ยากแก่การทดสอบโครงสร้างของรู ปแบบ
3. Schematic Models หมายถึ ง
(diagram) แสดงให้เห็ น
ถึ งค
เช่น การเขียนรู ปแบบ
โครงสร้างขององค์กรการบริ หารงาน เป็ นต้น
4. Mathematic Models หมายถึง
หรื อสมการ
ทางคณิ ตศาสตร์
รู ปแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์
ค.ศ. 1960 ในสาขาวิชาการวัดผลการศึกษา ต่อมาได้ขยายผลไปทางด้านการวิจยั ทางการศึกษา
ๆ เพราะสามารถทดสอบสมมติฐานได้
ๆ ได้
5. Causal Models หมายถึง รู ปแบบเชิ งสาเหตุ
โดยมีตวั แปรแต่ละตัว
2 ลักษณะ คือ
5.1 Recursive Models หมายถึง รู ปแบบแสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุ หรื อ
หรื อไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
ย้อนกลับ
5.2 Non - Recursive Models หมายถึง รู ปแบบแสดงความสัมพันธ์ของสาเหตุ
แบบเส้ นคู่ระหว่างตัวแปร
คือ
และย้อนกลับได้
สามารถสรุ ปได้ 4 ลักษณะ
1. รู ปแบบ หมายถึง รู ปแบบของจริ ง
เหมือนของจริ งทุกอย่าง แต่มีขนาดเล็กลง
2. รู ป แบบ หมายถึ ง
ปั จจัยหรื อตัวแปรต่างๆ
เชิ งความสัมพันธ์
กัน ช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริ ง
3. รู ปแบบ หมายถึ ง
เกิ ด ได้ยากในโลกของความเป็ นจริ ง
กได้
แตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ

หรื อ
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4.
(validity) และ
(reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีการ
ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อทางสถิติได้ดว้ ย
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบ หมายถึง
ชุ ดของ
ปั จจัย หรื อตัวแปรต่าง ๆ
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดรู ปแบบความสัมพันธ์ ของโครงสร้าง
เขต 2
องค์ ประกอบของรู ปแบบ
Bardo and Hartman (1982 : 70)
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม
และรู
ควรมี อ งค์ ป ระกอบอะไรบ้า ง
ปรากฏการณ์
รู ปแบบระ
องค์ประกอบย่อยของระบบ ประกอบด้วย 4 ส่ วน คื อ (1) ปั จจัย นํา เข้า (2) กระบวนการ
(3) ผลผลิ ต และ (4) ข้อมูลป้ อนกลับจากสภาพแวดล้อม (Ivancevich, Donnelly, & Gibson, 1989
: 23) การพิจารณารู ปแบบใน
ถือว่า ผลผลิตของระบบเกิดจาก
ไปผ่านกระบวนการ
และให้ความสนใจกับข้อมูลป้ อนกลับจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก
ดังแสดงในภาพ 2.1

ปัจจัยนําเข้า
(inputs)

การแปลงปัจจัยนําเข้า
(transformation)

ผลผลิต
(outputs)

1. ความคิดสร้างสรรค์
และทักษะของมนุษย์
2. สารสนเทศ
3. วัตถุดิบ
4. งบประมาณ

วิธีการจัดการ และเทคโนโลยี
ในการแปลงปั จ จัย นําเข้าเป็ น
ผลผลิต

1. ผลิตภัณฑ์
2. บริ การ

ภาพ

ข้อมูลป้ อนกลับจากสภาพแวดล้อม
(environment feedback)
: J. M. Ivancevich et al. (2013)
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. การตรวจสอบรู ปแบบ
ด้วยข้อมู ล เชิ ง ประจัก ษ์ การตรวจสอบรู ป แบบมี หลายวิ ธี ด้วยกัน
หลักฐานเชิงคุณภาพ (qualitative) และเชิงปริ มาณ (quantitative)
หลักฐานเชิ ง คุ ณ ลัก ษณะ
บ ส่ ว นการตรวจสอบโมเดลจาก
หลัก ฐานเชิ ง ปริ มาณใช้เทคนิ คทางสถิ ติ
รวจสอบรู ปแบบควรตรวจสอบคุ ณลักษณะ 2
อย่าง
(อุทุมพร จามรมาน. 2541 : 22 - 26)
1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัม พันธ์
และเหตุ ผล
ระหว่างตัวแปร
2. การประมาณค่ า พารามิ เตอร์ ข องความสั ม พันธ์ ดัง กล่ า ว
สามารถประมาณข้ามกาลเวลา (across time) กลุ่มตัวอย่าง (samples)
(sites)
หรื ออ้างอิ งจากกลุ่ มตัวอย่า งไปหาประชากร โดยผลการตรวจสอบนํา ไปสู่ คาํ ตอบ 2 ข้อ คื อ
1) การสร้างรู ปแบบใหม่ และ 2) การปรับปรุ ง หรื อพัฒนารู ปแบบเดิม
การเลื อกผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์ และการ
เป็ น เ
(high credit)
เ ป็ น
ค ว ร มี
ข้อ กํา หนด(requirement) 4 ประการ
(Keeves. 1988 : 13)
1. รู ป แบบ ควรประกอบด้วย ความสั มพันธ์ อย่า งมี โครงสร้ าง
(structural
relationship) มากกว่าความสั
(associative relationship)
2. รู ปแบบ
ก
ตรวจสอบได้โดยการสังเกต
านของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
3. รู ปแบบ ควรจะต้องระบุ
ควรใช้อธิ บายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย
4. รู ปแบบ
และสร้ างความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ตรวจสอบความคิดเห็นจาก
การศึกษาของประเทศ และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

เขต

ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ

รู ปแบบการพัฒนา
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ผู ้วิ จ ัย จึ ง ต้อ งอาศัย
ข้อคิดเห็

ความสามารถ

1. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรมนุ ษย์
ง ผูพ้ ฒั นา
นๆ
ทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญ คือ ทรัพยากรมนุษย์เองจะต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกัน
ทรัพยากรมนุษย์
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หากกล่ า วในองค์ก ร
จี ระ หงส์ลดารมภ์. (2550 : 24 - 25) กล่าวว่า
คุณภาพ
ของคน
(productivity improvement)
องค์กรไปสู่
กีรติ
. (2548 : 17) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นกระบวนการ
ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุ งพฤติ กรรมของบุ คลากรในการทํางานให้แก่
ให้
ผ่านกระบวนการพัฒนา
ปั จเจกบุ คคล เช่ น การฝึ กอบรม การศึ กษา และการพัฒนากระบวนการ พัฒนาอาชี พ และ
กระบวนการพัฒนาองค์กร เป็ นต้น
ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อการช่ วยให้องค์ก
ว้ โดยมี
กร ลูกค้า บุคลากร และประชาชน/สังคม
จักร อิ นทจักร และเกรี ยงไกร เจียมบุ ญศรี . (2548 : 42) ได้ให้คาํ นิ ยามไว้ว่า
การพัฒนา
(knowledge) ความเข้าใจ (understanding) ทักษะในการทํางาน (skill) และทัศนคติ (attitude) ให้
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
การพัฒนาบุคลากร (staff development) เป็ นกิจกรรม หรื อกระบวนการใดๆ
เจตคติ ความเข้าใจ หรื อการปฏิบตั ิในบทบาทในปั จจุบ นั หรื อบทบาทใน
อนาคต
และการปรับปรุ งองค์การ กิ จกรรม
การพัฒนาบุ ค ลากร จะช่ วยลดความแตกต่ างระหว่างบุ คคล สร้ า งโปรแกรมอย่างใหม่ พัฒนา
ความสามารถ แนะนําครู ใหม่
ปฏิรูปโรงเรี ยน ขยายขอบเขตของ
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ความสนใจ
อีกมากมาย (Cunnigham &
Cordeiro. 2000 : 301)
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (human resource development)
รวม (holistic)
(integrated)
กับ การทํา งาน (work - related behavior) โดยใช้เ ทคนิ ค และกลยุท ธ์ ใ นการเรี ย นรู ้ แ บบ
ต่ า ง ๆ (Megginson, Joy - Mattehws & Banfield. 1995 : 26) วิธี ก ารในการพัฒนาทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ไ ด้
โดยในระยะแรก เน้น การฝึ กอบรมอย่า งเป็ นระบบ (systematic
training) ต่อมาใช้วธิ ี การพัฒนาตนเอง (self - development)
ใช้แนวคิดขององค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ (learning organization) (Megginson et al. 1995 : 26 - 28)
แนวคิดเป็ นองค์การแห่ งความรู ้ สารสนเทศ และการเรี ยนรู ้ (Knowledge, Information, and
Learning Organization)
KILO
การพั ฒ นาบุ ค ลากร (staff
development) การพัฒ นาวิ ช าชี พ (professional
development) และการพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (human resource development) มี ค วามหมาย
ใกล้เคี ยง และสอดคล้อ งกัน มาก และสามารถใช้ แ ทนกัน ได้
ยัง สามารถใช้ คาํ
เช่น การฝึ กอบรมระหว่างประจําการ (in - service training) (Ubben, Hughes, &
Norris. 2001: 191)
(professional staff
development) เป็ นกระบวนการ
ทักษะ ประสบการณ์ และเจต
คติให้กบั บุคลากรทางการศึกษา
ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
จากการศึกษา ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า การพัฒนาบุคลากร
ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากร
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ธานี เขต 2
2
2. หลักการพัฒนาบุคลากร
ในกระแสโลกาภิว ตั น์ ความเจริ ญก้า วหน้า ทางวิท ยาการใหม่ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้
อย่างมากมาย
ทําให้สภาพแวดล้อมทาง
สังคม
ความชํานาญ
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และทักษะในการปฏิ บ ัติง าน
ให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ
งมี
ประสิ ทธิ ผล
ยงยุทธ เกษสาคร. (2547 : 154 - 155)
ประการแรก การยอมรับว่า
ทุกคนมี
ความสามารถ
และความสนใจของแต่ละคน
สอง การเปิ ดโอกาสให้ทุก คนได้แ สดงความรู ้ ความสามารถของ
ตนเอง
เจริ ญก้าวหน้าขององค์การ
การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
เพราะการพัฒ นาความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ และเจตคติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกัน จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าในการทํางาน
ทุ กคนมี ศกั ยภาพในตัวเอง ถ้าหากคนได้รับการกระตุ น้
การส่ งเสริ ม
และเหมาะสม จะทําใ
ส
มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในการพัฒนางาน และองค์การได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ทุกคนมีคุณค่า
และเกียรติยศ
ทุกคนควร
ได้รับสิ ทธิ
จะตัดสิ นใจ ปฏิบตั ิงานได้ตามความสนใจ และตามความถนัดของตน
การสร้ า งสรรค์ส ภาพแวดล้อ ม และบรรยากาศการทํา งานใน
องค์ก าร จะมี ผ ลอย่ า งมากต่ อ คุ ณ ภาพ และประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานของบุ ค ลากร
ความสําเร็ จในส่ วนรวมขององค์กร
การให้ผผู ้ า่ นการฝึ กอบรมเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถกระทําได้ โดยสร้ างสภาพแวดล้อมในระหว่างการฝึ กอบรม ด้วยการพัฒนาบุคลิ กภาพ
และพฤติกรรมในการเป็ นผูน้ าํ การทํางานเป็ นหมู่คณะ การมีระเบียบวินยั
ในการบริ หารงาน และการบริ หารจิตใจ การสร้ า งเสริ ม ทัก ษะในการคิด การแก้ปั ญหา และ
การถ่ายทอดความคิด
ความเป็ น
จักร อินทจักร และเกรี ยงไกร เจียมบุญศรี . (2548 : 43 - 45) กล่าวถึงหลักของการ
พัฒนาบุคลากรไว้ 8 ประการ คือ
1. Establish Objectives : หลักการกําหนดวัตถุ ประสงค์ เป็ นการทําให้ผูเ้ ข้ารับ
การอบรมทราบว่า
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วัตถุ ประสงค์

เข้า รั บ การฝึ กอบรมได้ ท ราบ
จะช่ วยให้การเรี ยนรู ้ มีความหมาย น่ าสนใจ เพราะทราบเป็ นอย่างดี ว่า จะต้อง

2. Transfer of Training : หลักการถ่ายทอดความรู ้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมได้มีการแสดงให้เห็นว่า ตนเองมีความรู ้ค
ความรู ้
เดี ยวกันอี กด้วย
เพราะว่าเหมือน
3. Feedback : หลักการสะท้อนกลับข้อมูล หรื อการป้ อนข้อมูลย้อนกลับ จะเป็ น
โดยตัวของผูเ้ ข้า รับ การอบรมเอง
หากเห็นว่า
น บุคคลจะมีแนวโน้มในการพัฒนาความรู ้ต่อไป แต่
หากเป็ นสะท้อนเชิงลบ บุคคลมีแ
ๆ
4. Reinforcement : หลัก การเสริ ม แรง เป็ นการพัฒ นาพฤติ ก รรมในลัก ษณะ
สองทิศทางตามผลของการเสริ มแรง กล่าวคือ
บุคคลจะกระทํา
ต่อไป แต่หากได้รับการลงโทษ
ส่ วนรู ปแบบ
การเสริ มแรงอาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการ
ความแตกต่างกันเพราะมนุ ษย์มีความแตกต่างกัน
5. Meaningfulness : หลักการสร้างความสําคัญ เป็ นการตอบสนองต่อธรรมชาติ
ของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสําคัญ
ว่า มี ค วามสํา คัญ
บุ ค คลได้
แสดงออกให้เห็นว่าตัวเขามีความสําคัญอยูต่ ลอดเวลา
6. Repetition :
จากการกระทํา การทํา
เทคนิ คการเรี ยนรู ้
กงานได้มี ก ารกระทํา หรื อ การแสดงออกหลาย
ย่อมช่วยให้การเรี ยนรู ้มีประโยชน์ และสามารถนําไปปฏิบตั ิต่อไปได้
7. Motivation : หลักการจูงใจ หมายถึ ง การสร้ างแรงจูงใจของบุคคลด้วย
การสนองตอบต่อ ความคาดหวัง ของบุ ค คล
การฝึ กอบรม จะต้องมีการสังเกตพฤติกรรม หรื อพยายามให้พนักงานได้แสดงออก
นํา
ความสนใจ
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8. Whole - Specifics - Whole : หลักการเรี ยนรู ้ภาพรวม - รายละเอียด - ภาพรวม
เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้จากภาพรวมกว้างๆ
แล้วเรี ยนรู ้ในรายละเอียด
ปลีกย่อยในแต่ละส่ วนประกอบ
เช่ น การเรี ยนรู ้วิธีการซ่ อมรถยนต์
นรู ้ภาพรวมถึ ง
ส่ วนประกอบ
และ
จะช่ วยให้
เป็ นต้น
ระบบการพัฒนาบุ ค ลากรควรครอบคลุ ม 3 ระดับ คื อ ระดับ บุ ค คล ระดับ กลุ่ ม
โรงเรี ยนพร้ อมกันเป็ นทีม
และการพัฒนาบุคคล ควรมี
วัตถุ ประสงค์ข องโปรแกรมใน 4 ด้าน คื อ การพัฒนาวิชาชี พ การปรั บปรุ งการสอน การนํา
หลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิ และการพัฒนาองค์กร (Joyce & Showers. 1995 : 23)
ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปหลักของการพัฒนาบุคลากรว่า การพัฒนาบุคลากรต้องอาศัยหลักการของ
เรี ยนรู ้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
สร้ างความรู ้ ความสามารถ และทัศนคติไปพร้ อมกับแบบบูรณาการวัตถุ ประสงค์ และต้องพัฒนา
3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับโรงเรี ยน
3. กระบวนการพัฒนาบุคลากร
การพัฒ นาบุ ค ลากรอย่า งเป็ นกระบวนการ
ไม่ว่า จะ
เป็ นการพัฒนาด้า นอาชี พ การตัดสิ นใจ กลยุท ธ์องค์ก ร นวัตกรรม และเครื อข่ายขององค์ก ร
(Poole, Van de Ven. 2000 : 3)
(HRD)
กระบวนการครอบคลุ ม 4
(Werner & DeSimone. 2006 : 26 - 30) คือ
1.
ประเมินความต้องการ
1.1 กระบวนการ HRD ถูกนํามาใช้
1.2 ความต้องการ หมายถึง
เช่น คนงาน
ทํางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อต้
งในการจัดองค์กร การแข่งขัน
ขององค์กร
1.3 การแยกแยะความจําเป็ น
สภาพแวดล้อม
และพฤติกรรมของลูกจ้าง
HRD คือ
1)
2) กําหนดวัตถุประสงค์ และ 3) วางแผนการประเมินผล
2.
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

กําหนดวัตถุประสงค์
การวางแผนการจัดการ
ความต้องการวัตถุดิบ / ข้อมูล /
เลือกผูด้ าํ เนินการ
เลือกเทคนิควิธีการ
จัดตาราง

ผูด้ าํ เนิ น

HRD โดยมี
ล

ถ้าองค์กรใช้มืออาชี พในการทํา HRD
และตารางการทํางานของโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ถ้าหากองค์กรไม่สามารถหาทีมงาน
HRD ได้
เช่ น ผูจ้ ดั การ
ผูร้ ่ วมงาน ผูใ้ ห้
คําปรึ กษาภายนอก
ประกอบไปด้วย ความพึงพอใจ
ความสามารถส่ วนตัว
ต
ๆ
การเลือก
เช่น งาน
ฯลฯ
ข้อ โต้แ ย้ง บทบาทสมมติ การเลี ยนแบบ
ภาพยนตร์ วีดีโอ
Power Point การนําเสนอ เป็ นต้น

ได้แก่ บทความ
เช่ น
คือ
การวางแผนกําหนดระยะเวลาไม่ใช่
นําไปสู่ ผรู ้ ่ วมงาน ระยะเวลาของโปรแกรม และ
ของผูร้ ่ วมงาน และอุปสรรค
เช่ น การหยุดพักผ่อน การยุ่งกับ
ภาระงาน และ
อย่างไรก็ตาม
และ
การพัฒนาองค์กร
Raymond, et al. (2009 : 2) ได้กล่าวว่า ความท้าทายขององค์กรประการ
คื อ การพัฒ นาการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นโยบายการปฏิ บ ัติ และระบบมี ผ ล คื อ
พฤติ ก รรม เจตคติ และการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรหลายๆ องค์ก ร ใช้ก ารจัดการทรัพยากร
างเป็ นระบบ
การจัดการทรั
สําคัญ
และพัฒ นา
มีการประเมิ นการปฏิ บตั ิ งาน การให้รางวัลแก่
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บุคลากร การสร้ างสภาพแวดล้อมในทางบวก
รวมถึ ง
การสนับ สนุ น การใช้ยุ ท ธศาสตร์ การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะด้า นการร่ า งแผน
3.
การดํา เนิ น การ เป้ าหมายของการกํา หนดปั ญ หา และการวางแผน
จะนําไปสู่ วิธีการของ HRD
หมายความว่า
การดําเนิ นการจัดการของโปรแกรม HRD
ว จะมีวิธีการสร้าง
แรงจู งใจมากมาย ได้แ ก่ การบริ ห ารโปรแกรมโดยการวางแผน หรื อ การสร้ า งสรรค์
สภาพแวดล้อม
และการแก้ไขปั ญหา
เช่น การขาด
แคลนอุปกรณ์ ความขัดแย้งของผูร้ ่ วมงาน
4.
การประเมินผล
HRD
ญ
มีการเรี ยนรู ้
มากเพียงใด
ตลอดจนการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กร มืออาชี พ HRD จะสามารถให้ขอ้ มูล ห
ตาม
แข็งหรื ออ่อน หมายความว่า
ลูกจ้าง
ทําการตัดสิ นใจว่าจะใช้ HRD ในด้านใดบ้าง เช่น
4.1 ใช้เทคนิคพิเศษ หรื อโปรแกรมในอนาคต
4.2
4.3
และการจัดสรรทรัพยากร
4.4 การใช้วิ ธี การจัดการแก้ปั ญหา เช่ น
กฎเกณฑ์
HRD สามารถนําเสนอหลักฐานว่า โปรแกรม HRD พัฒนา
องค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังแสดงในภาพ 2.2
4 ประการ คือ การประเมินความต้องการ การออกแบบ การดําเนิ นการ และการประเมินผล

มี ความเจริ ญก้าวหน้าสื บไป
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การประเมินความต้ องการ
(assessment)

การออกแบบ
(design)

การดําเนินการ
(implementation)

การประเมิน
(evaluation)

ความต้องการ
(assess needs)

ความจําเป็ นมาตรฐาน
(prioritize needs)

วางวัตถุประสงค์
(define objectives)

เลือกวิธีการประเมิน
(select evaluation criteria)

วางแผน
(develop lesson plan)

หาวัตถุดิบ/
อ/
ข้อมูล
(develop/acquire
materials)

เลือกคนทํางาน
(select trainer)

ออกแบบการประเมินผล
(determine evaluation design)

นําเข้าสู่ กระบวนการ
(
)
(deliver the HRD program
or intervention)

เลือกเทคนิค/วิธีการ
(select methods &
techniques)

จัดตาราง
(schedule the program/
intervention)

ภาพ

รู ปแบบการฝึ กอบรม และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
: J. M. Werner and R. L. DeSimone (2013)

ดําเนินการ
ประเมินผลโปรแกรม
(conduct evaluation of program
or intervention)

แปรผล
(interpret results)
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4. รู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
รู ป แบบในการพัฒ นาบุ ค ลากรมี ห ลายรู ป แบบ หรื อ หลายวิ ธี อ ย่า งหลากหลาย
ล้องกับวัตถุประสงค์ และวัฒนธรรมของ
องค์กร Everard & Morris. (1990 : 92) เสนอแนะวิธีการต่างๆ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การแนะแนว การเสนอแนะ (coaching)
ปรึ กษา การอ่านเอกสารต่าง ๆ การพัฒนาตนเอง (self - development) การจัดทําโครงการ
หรื อ โครงงานต่า ง ๆ การ
การเข้าร่ วมประชุ ม การทําวิจยั และ
สอดคล้องกับ McBeath (1997 : 212) เสนอแนะวิธีการ หรื อองค์ประกอบ
ในการพัฒนาบุคคล
1. การวางแผนประสบการณ์ ทาํ งาน เป็ นการมอบหมายงานอย่างใหม่ให้
อาจเป็ นงานภายใน หรื อภายนอกองค์กร อาจเป็ นบางเวลา หรื อ
เต็มเวลา
2. การฝึ กอบรม
และทักษะในการทํางานในปั จจุบนั
เตรี ยม
และเป็ นการทําให้มีความรู ้
3. การศึ กษาต่อ
หรื ออาจเรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเอง
และอ่านวารสารทางวิชาชีพ
4. การเสนอแนะ
และการแนะแนว
Guskey. (2000 : 22 - 28) กล่ า วถึ ง รู ป แบบ
รู ปแบบเปิ ดโอกาส
และทักษะทางวิชาชีพแก่บุคลากร ไว้ 8 ประการ คือ
1. การฝึ กอบรม (training)
การฝึ กอบรม เป็ นการให้ ผูร้ ู ้
ได้ถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ไปยังกลุ่ม โดยมีกิจกรรมต่างๆ รู ปแบบของการฝึ กอบรม เช่ น
การอภิ ปราย ประชุ มปฏิ บตั ิการ บรรยาย สัมมนา สาธิ ต การแสดงบทบาท (role playing)
สถานการณ์ จาํ ลอง เป็ นต้น ตัวแบบการฝึ กอบรม
เพราะ
สามารถหาจุดคุม้ ทุนได้
2. การสังเกต (observation)
คือ
หรื อ
ให้
และให้ขอ้ มูลย้อนกลับจากการสังเกต
(peer coaching)
และการนิ เทศ
3.
(involvement) นักวิชาการ หรื อคณะครู
อาจรวมกลุ่ ม กัน เ
ประเมิ น หลัก สู ต ร ออกแบบโปรแกรมวิ ช า วางแผน
กลยุทธ์
หรื อการแก้ปัญหา
ผูม้ ีส่วนร่ วมต้องแสวงหา
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ความรู ้ หรื อทักษะอย่างใหม่ อาจโดยการอ่าน การวิจยั การอภิปราย และการสังเกตกระบวนการ
ของการมีส่วนร่ วม ห
4. กลุ่มศึกษา (study groups)
เป็ น
กลุ่ ม ๆ แต่ล ะกลุ่
แต่ละ
เช่น
นักเรี ยน
วิธีการให้คะแนนการเขียน
การบ้าน
และสังคมศึกษา
กันและกันและร่ วมกันเสนอแนะวิธีพฒั นาคุณภาพการเขียนของนักเรี ยน
5. วิ จ ัย ปฏิ บ ัติ ก าร (action research)
วิชาชี พ
สําหรับโจทย์ หรื อคําถามบางอย่าง ช่วยให้คิดไตร่ ตรอง
และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
วิจยั ปฏิบตั ิการจะมี 5
5.1 เลือกปั ญหา
5.2 รวบรวม จัดระบบ
5.3 ศึกษาเอกสาร
5.4
5.5 ดําเนินการแก้ปัญหา และบันทึกผลลัพธ์
6. กิจกรรมแนะนําเป็ นรายบุคคล (guided individual activity) รู ปแบบ
กิ จกรรมแนะนําเป็ นรายบุ คคล
และ
ว่า จะทําให้บรรลุเป้ าหมายได้
บุคคลตัดสิ นใจ
ง
(self - direction)
(self - initiated learning) ขณะเดี ยวกัน
บุคคลจะมี
และวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ปแบบ
กิจกรรมแนะนําเป็ นรา
6.1 ระบุความสนใจ หรื อความต้องการของตน
6.2
หรื อความสนใจ
6.3 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
6.4
สามารถบรรลุ ความต้องการ หรื อความสนใจ
หรื อไม่
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7. ร
(mentoring)
กับการจับคู่บุคคล ระหว่างผูม้ ีประสบการณ์ และมีความสําเร็ จสู ง
และมี ค วามสํา เร็ จ น้อ ย
กลยุทธ์ในการทํางาน สังเกตการทํางาน
7.1

และ
มากกว่า

7.2 เปิ ดโอกาสให้ ค รู ไ ด้แ สดงภาวะผูน้ ํา
หรื อ ภายใน
โรงเรี ย นของตน
และร่ วมกันแก้ปัญหา เครื อข่า ยอาจ
ออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ากัน (face - to - face)
8. การเป็ นหุ ้น ส่ ว น (partnerships) โรงเรี ย น
ของการเป็ นหุ ้นส่ วนในการพัฒนาบุ ค ลากรในอดี ต
อาจป
สถานศึ กษา องค์กรวิชาชี พ เป็ นการสร้ าง
Internet และ e - mail
ในการพัฒ นาบุ ค ลากรมี ห ลายรู ป แบบ
คื อ
การฝึ กอบรม (training)
5 ประการ
8.1 การนําเสนอทฤษฎี การศึกษาทฤษฎี เป็ นการอธิ บายเหตุ ผล กรอบแนวคิ ด
เทคนิค และวิธีการในการสอนรู ปแบบต่างๆ ในการนําเสนอทฤษฎี ได้แก่ การอ่าน การบรรยาย
งๆ และการอภิปราย เป็ นต้น
8.2 การให้ตวั แบบ และการสาธิ ต การให้ตวั แบบเป็ นการกําหนดทักษะ และ
กลยุทธ์ในการสอน
ๆ
อาจนําเสนอ
ตัวแบบ และสาธิ ตให้ดูได้หลายๆ
8.3 การปฏิ บตั ิในสถานการณ์ จริ ง หรื อสถานการณ์ จาํ ลอง การฝึ กปฏิ บตั ิเป็ น
การทดลองใช้ทกั ษะ หรื อกลยุทธ์อย่างใหม่
สําหรับการปฏิบตั ิใน
หรื อกับนักเรี ยนกลุ่มเล็กๆ
8.4 ข้อมูลย้อนกลับแบบมีโครงสร้าง (structured feedback) เป็ นการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ จากผลการสังเกตพฤติกรรมการสอน มีการวางแผนล่วงหน้าว่า จะให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับอาจเป็ นการให้ด้วยตนเอง หรื อให้โดยผูใ้ ห้การฝึ กอบรม
8.5 การเสนอแนะ (coaching)
ของการฝึ กอบรม คือ การนําผลของการฝึ

เป้ าหมายสําคัญ
กลยุทธ์
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อย่างใหม่จะถูกนําไปใช้อย่างถาวร ก
เสนอแนะรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
(Joyce & Showers. 1995)
8.5.1 การวิจยั ปฏิบตั ิการ (action research) วิจยั ปฏิบตั ิการ
ส่ วนคล้ายกับเทคนิ ค
การแก้ปัญหา เป็ นวิธี
8.5.2 เครื อข่ายของครู (teacher networks)
เปิ
สอน
วิธีการสอน และวิธีปฏิรูปสถานศึกษา
เช่ น ประชุ ม ปฏิ บ ัติ ก าร การฝึ กงาน
สัมมนา
สให้ครู ได้ทดลองความคิดอย่างใหม่
จากการศึกษาจึงสรุ ปรู ปแบบของการพัฒนาบุคลากรได้ว่า ประกอบด้วย การฝึ กอบรม
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงาน
5. ประสิ ทธิผลของการพัฒนาบุคลากร
ความสําเร็ จ Butler. (2001 : 7) ได้กล่ าวถึ ง
3 ประการ คือ
1. การพัฒนาบุคลากร ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ (information transfer)
มี คุณภาพ บุ คลากร
ทันเหตุ การณ์ มี วิธีการทํางานใหม่ ๆ อยู่
ตลอดเวลา
2. การพัฒนาบุคลากร ทําให้
ได้รับข้อเสนอแนะ
3. การพัฒนาบุคลากร
เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่
Butler. (2001 : 8) ยังได้กล่าวถึง ประสิ ทธิ ผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร จําเป็ นจะต้องพิจารณาจากเกณฑ์ตามคุณลักษณะ 8 ประการ
1.
ได้

(relevancies) กิ จกรรมการพัฒนาบุคลากรจะมีประสิ ทธิ ผล
และความสนใจ
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ของครู
ครู
2. วัตถุ ประสงค์ชดั เจน (clear objectives) ผูใ้ ห้การพัฒนา และผูร้ ับการพัฒนา
จะต้องเข้าใจกิจกรรมการพัฒนา ครู จะได้ประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาเป็ นอันมาก ถ้าหากครู
มี ส่ วนร่ วมในการกํา หนดวัตถุ ประสงค์ข องกิ จกรรม
3.

(attractive incentives)

รางวัลภายใน (intrinsic rewards) หรื อรางวัลภายนอก (extrinsic rewards)
4. การประยุกต์ (application) กิ จกรรมการพัฒนาบุ ค ลากรจะมี ประสิ ทธิ ผลก็
หรื อผูร้ ับการพัฒนา

5. การบํารุ งรักษา (maintenance) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรจะมีประสิ ทธิ ผล
ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมได้นาํ แนวคิดใหม่ๆไปใช้ แล้วได้รับการสนับสนุ น การนําเอาแนวคิดใหม่ๆ
ไปใช้อาจเกิ ดปั ญหา หรื อมีความยากลําบาก
รุ งรักษาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานเต็มตามศักยภาพ
6. ความรู ้ของครู ผใู ้ ห้การอบรม (instructor knowledge) ประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม
การพัฒนาบุ คลากรไม่
ๆ
นําเสนออย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
ของครู
7.
(classroom fit)
จะต้องสอดคล้องกับหลักสู ตร
และใช้
ความพยายา
หรื อลี ลาการสอน
ของครู และเหมาะสมกับบริ บท
8. ระยะเวลา (duration)
ประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
8.1 การนําเสนอทฤษฎี หรื อรายละเอียดของทักษะ หรื อกลยุทธ์
8.2 การให้ตวั แบบ หรื อแบบสาธิ ตทักษะ หรื อกลยุทธ์
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8.3
8.4 การให้ขอ้ มูลย้อนกลับตามรายการคําถาม
ฝึ กปฏิบตั ิงาน
8.5 การสอนแนะงานสําหรับการประยุกต์ใช้ / การติดตามการใช้ทกั ษะ หรื อ

ทักษะ

การพัฒนาบุคลากรส่ งผลให้บุคลากรมีคุณภาพสามารถพัฒนาวิธีการทํางาน
มีความตระหนักใน
และรับผิดชอบต่อภารกิจขององค์กร และประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาบุคลากร

ใหม่ๆ ไม่จาํ เจ
และองค์กรควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้วยการปฏิบตั ิจริ ง เพราะการพัฒนาบุคลากร
สองวัน ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ครู ไม่สามารถเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิจริ งได้ ไม่เกิดทักษะ และเทคนิคใหม่ๆ
ในการประเมินประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ปฏิกิริยาของครู เป็ น
วิธี
แต่ขณะเดี ยวกัน
สําหรับการเรี ยนรู ้
การพัฒนาบุคลากรมักจะมี ประสิ ทธิ ผล
ให้การเรี ยนรู ้ ข อง
(classroom management)
โดยสรุ ป แล้ว ประสิ ท ธิ ผ ลของการพัฒ นาบุค ลากรควรพิจ ารณาจากกระบวนการผลผลิต
(outputs) และผลลัพธ์ (outcomes)
และการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
สรุ ปได้วา่ การพัฒนาบุคลากร คือการพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ
(Skill) และการพัฒนาความสามารถ (Ability) ของบุคลาก
โดยอาศัย
ผ่านระบบการศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) และการฝึ กอบรม (Training)
การพัฒนา
การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิ สัย และการพัฒนาการจูง
ใจ เป็ นการพัฒนาบุคลากรและองค์การให้เจริ ญก้าวห
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รู ปแบบการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ

1. ความหมายของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
ในสถานการณ์ ยุคปั จจุบนั องค์กรต่างๆ มีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งวิธีการทํางาน
รวดเร็ ว ใช้การบริ หารงานในแนวราบ สถานภาพของคน
ไม่ได้ถูกกําหนดโดยตําแหน่ง
และผลงานเป็ นสําคัญ
(Knowledge Management) คือ ส่ งเสริ มให้
องแก้ปัญหาอย่างตรงเป้ า
และมีการวางแผนอย่างรัดกุม (Marquardt. (1999 : 1 - 4)
Revans. (1979 : 130) ได้กล่ าวว่า
โดยผ่า นการเรี ย นรู ้
คื อ L = P + Q
P =
Programmed knowledge ส่ วน Q = Insightful question สรุ ปว่า การให้ความหมายของการเรี ยนรู ้
จากการปฏิบตั ิ ของ Revans คือ
ในงาน
ร่ วมกัน
อย่างตรงประเด็น มีการวางแนวคิ ด
นําเสนอปั ญหา และการแก้ปัญหาให้กบั บุคคลในองค์กรได้รับรู ้ Marquardt. (1999 : 5) ได้ให้
ความหมายของการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิวา่ เป็ นกระบวนการรู ้ (Learning Process)
ของกลุ่มคนเล็กๆ
แบ่งปั นความรู ้ และประสบการณ์แนวคิดใหม่ๆ
ทําความเข้าใจร่ วมกันพัฒนา แ
จากการรู ้ จากการปฏิบตั ิ นอกจาก
กา
ทีม และองค์กร ยังเป็ นการสร้ างความรู ้ และนวัตกรรม
ต่างๆ ให้เกิดในองค์กรได้อีกด้วย
Pedler.
: 130) ได้กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้ ของบุคคล
คือ
เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ และการสะท้อนกลับของผลการปฏิ บตั ิ ในสถานการณ์
คื อ
ความเข้าใจในสถานการณ์ของประสบการณ์
สาม คือ การวางแผนการปฏิบตั ิงาน เกิดจาก
ความเข้าใจ
นสุ ดท้าย เป็ นลงมือปฏิบตั ิ
ผูเ้ รี ยนจะเกิดการ
การต่อยอดความรู ้ของบุคลากรต่อไป
การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ (Action Learning) (สถาบันบัณฑิ ตพัฒนาบริ หารศาสตร์ .
22 กรกฎาคม 2557, จาก http://nida-column.blogspot.com) เป็ นวิธีการในการ
Action Learning
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1. เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งในการทํางาน
การทํางานมาเป็ นโจทย์ในการเรี ยนรู ้
2.
ประ
3.
อมี การดําเนิ นการปฏิ บตั ิ
ความสําเร็ จของการดําเนินงาน
ผูว้ ิจยั จึงสรุ ปความหมายของ การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ และประสบการณ์
ประสบการณ์
2. แนวคิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
Cecil และ Rothwell
: 415)
-

เป็ น
เน้นการพัฒนา
แบ่ ง ปั น ความรู ้
ในด้านการประกันคุณภาพภายใน
2
: 60-79))

Kurtlewinและ G.W.Lewin ก่อเกิ ด

การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิ (Action research)

Reginald Revans

ว่าบิดาแห่ งการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning)
ชิ งยุทธศาสตร์ สําหรับอนาคตขององค์การ อาจ

จากการปฏิ บตั ิเน้นว่า หากองค์การต้องกา

Dulworthและ Bordnaro

: 71) กล่าวถึ งการเรี ยนรู ้ ว่ามีหลากหลายทฤษฏี

เน้นลักษณะทางสังคมของการเรี ยนรู ้ และความสําคัญของการเรี ยนรู ้ โดยเสนอแนะว่า การปฏิบตั ิ
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และการสะท้อนความคิดว่าล้วนมีความสําคัญต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ ในการปฏิบตั ิงานแต่ละคนลง
มื อกระทํา ประเมิ นผลการกระทํา และตัดสิ นใจวางแผนต่าง ๆ สําหรั บการกระทําในอนาคต

เฉพาะ ตามด้วยการสะท้อนความคิดและการประเมินผล
จากกา
อน
แนวคิด คือ

องค์ ป ระกอบและ
10

1. แนวคิด Dotlichและ James
2.
Rothwell (1999)
3. แนวคิด Marquardt (1999)
4. แนวคิด 4 McGill, and Beaty (2002)
5. แนวคิด 5 Twelth Manager (2007)
6. แนวคิด 6 สุ ชาดา รังสิ นนั ท์ (2545)
7. แนวคิด 7 อาชัญญา รัตนอุบล (2547)
8. แนวคิด 8 Atherton, J. S. (2003 )
9. แนวคิด 9 Gordon. (1993 )
10. แนวคิด 10 Gordon. (1993)
Dotlichและ James
Dotlich และ James
กล่าว
)
)

)

)

) กระบวนการเรี ยนรู ้
)

) การรวบรวมข้ อ มู ล )
)

) การสะท้อนความคิด (การไตร่ ตรอง)
แม้ว่าการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิ

) การปฐมนิ เทศประเด็น
)
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โดยมากจะมีผสู ้ อนงาน (Coach)

จนถึ ง การเก็ บ ข้อ มู ล และ
การประชุมทีม

สมาชิ กทีมค้นพ
. ผู ้ส นับ สนุ น การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ะได้ รั บ ความสํ า เร็ จ ต้อ งได้รั บ การ
สนับสนุ นอย่างเข้มแข็งจาก

การปฏิ บ ตั ิ กระทําได้น้อยกว่ามาก วัดได้ยากว่าผูเ้ ข้าร่ วมมี การยอมรั บความแตกต่างหรื อเปิ ดใจ

กระบวนการของการเรี ยน
. การบังคับเชิ งยุทธศาสตร์ ฝ่ ายบริ หารจะตัดสิ นใจว่าประเด็นธุ รกิ จใดจะส่ งผล
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ทางอ้อม จะออกแ
นําไปใช้การได้
.
ยินผู ้
โดยเฉพาะองค์ประกอบของกระบวนการการดําเนินงานและการเรี ยนรู ้
. การเลื อกผูเ้ ข้าร่ ว
งานและการบัง คับ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ จึ ง ต้อ งมี เ กณฑ์ ก ารเลื อ กผูเ้ ข้า ร่ ว ม เช่ น ถ้า ประเด็ น ทาง
ความหลากหลายเป็ นเป้ าหมาย ก
งาน หน่ วยงาน
นและกัน
. การก่อร่ างทีมร่ วมเรี ยนรู ้ พลวัตของทีมเป็ นเบ้
เผชิ ญหน้ากัน

เคยร่ วม

ทํางานเป็ นทีมมาก่อน แต่อาจจะไม่เคยทํางานใน
ปั ญหามาก่อน กลุ่มการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิหรื อกลุ่มร่ วมเรี ยนรู ้ไม่เหมือนทีมส่ วนใหญ่เป็
ในบางสถานการณ์สมาชิ กทีมถูกเลือกมาจากความแตกต่างและ
อย่างไรก็ตามไม่มีสูตรสําเร็ จในการเลือกผูร้ ่ วมทีม

รก็ ต าม องค์ ก ารจํา นวนมากมัก ผสม
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จว่ากระบวนการจะไม่ได้ผลประโยชน์
. การสอนงาน ไม่ใช่ผสู ้ อนงานคนใดก็ทาํ ได้ สําหรับการสอนงานในบริ บทของ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ผูส้ อนงานต้องเข้าใจในงานสถาปนิ กทางสังคมของกลุ่ม การเข้าใจงาน
พุ่ง แรงและแต่ ล ะคนก็ เ ปราะบางไม่ ใ ช่ เ ป็ นงานของผูไ้ ร้ ป ระสบการณ์ ห รื อมี ส ภาพจิ ต อ่ อ นแอ
ๆ

การเรี ยนรู ้ ในโปรแกรมการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ผูส้ อนงานจะสอดแทรกโดยตรงในพฤติกรรม การเผชิ ญหน้า การท้าทาย การถาม
คําถามและการสรรเสริ ญเยินยอ
สอดแทรก

เข้ า ร่ วมแต่ ล ะคน

มี ผ ลต่ อ

ทํา งาน ผูส้ อ
ความคิด
. การปฐมนิ เ ทศประเด็ น ปั ญ หา การเรี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ทุ ก โปรแกรมมี

การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
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.
แสวงหา อาจสัมภาษณ์ผปู ้ ฏิบตั ิงาน คณะกรรมการบริ หาร นักวิชาการและผูน้ าํ ในองค์การ ข้อมูล
ข้าร่ วมแต่ละราย มีความแตกต่างใหญ่หลวงระหว่างการ
อ่านรายงานกับการออกไปข้า งนอกคุ ยกับผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านฯ แล้วค้นพบความคิ ดใหม่ ๆ ความจริ ง
. การวิเคราะห์ ขอ้ มูล แม้ว่าการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ในโปรแกรมการเรี ยนรู ้ จากการ
ปฏิบตั ิจะแห้งแล้งมืดทึบก็ตอ้ งทํา

วิธี เปรี ย บต่า ง (Benchmarking)
วิเคราะห์
.
รปฏิ บตั ิ
ส่ วนการร่

นํา
รรย์

.
เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ หลายสัปดาห์ มาทดสอบ เป้ าหมายก็คือให้ผูส้ นับสนุ นนําข้อเสนอแนะไป
ปฏิบตั ิ หากไม่สามารถเป็ นไปได้ เป้ าหมายรองก็คือทํา ให้ผสู ้ นับสนุนรับปากว่าจะนําไปปฏิบตั ิ
กที มนําเสนอข้อเสนอแนะไปแล้ว ผูส้ นับสนุ นและผูบ้ ริ หารจะออกความเห็ น
กับถามคําถาม หลักใหญ่คือให้รับไปปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้จากการป
งใหม่
ให้
อย่า งจริ ง จัง ถ้า ผูเ้ ข้า ร่ วมรั บ รู ้ ว่า การนํา เสนอเป็ นเพี ย งแบบฝึ กหัดทางวิช าการ ก็ จะเสี ย ใจและ
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มอบให้บาง
. การสะท้อ นความคิ ด (ไตร่ ต รอง) การไตร่ ต รองตนเอง หรื อ การสะท้อ น
“

”

อย่างไรก็ตามในตอนสรุ ปเ

) คุณจะทํา
) คุณอยากทําอะไรบ้
)

)

หากสา

ร่ วมแต่ละคนเขียนข้อสังเกต

“

ณ

”
ร่ ตรอง

ปลดปล่อยจากคว
Rothwell (1999)
Rothwell (1999 : 12-17) เสนอโมเดลการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning
model)

สรุ ปย่อให้ทีมและข้อกําหนด ข้อจํากัด
อํานวยความสะดวกแก่ปฏิสัมพันธ์ของทีม
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ประเมินผลลัพธ์
กําหนดทิศทางในอนาคต

วามจํา เป็ นในการ
แก้ปัญหาสําคัญขององค์การ ระบุโอกาสสําหรับการปรับปรุ ง ค้นหาตลาดใหม่ หรื อหาทางใช้สินค้า
ความจํา เป็ น
อปั จเจกบุคคลให้ทาํ งานได้
เต็มพลัง
ต้อ งเลื อ กสมาชิ ก ที ม ของการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ หมาะสม จึ ง จะได้ รั บ
)
)
)
)
ส่ วนร่ วมในทีมการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ติในองค์การใหม่
) ใครใน
)ใ
) ใครมีหรื อไมมีเจตคติดา้ นบ
)
ของข้อควรประพฤติปฏิบตั ิ จะต้องสร้ างสมรรถภาพอะไร โดยการมีส่วนร่ วมของเอกัตบุคคลใน
ะได้ความคิดว่าใครควรจะเป็ นตัวแทน
ในทีม
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รู ้ ไม่จาํ เป็ นต้องครบถ้วนหรื อมีรายละเอียดเป็ นเพียงบรรยายย่อ ๆ ว่าจําเป็ นแก้ไขอะไร หรื อจําเป็ น

อาจได้

)

)
)

)
ประเด็นเป้ าหม
)
) จะใช้
ทรัพยากรมากน้อยเพียงใดในการพบทางแก้ได้รับโอกาสถึงเป้ าหมายหรื อบรรลุวสิ ัยทัศน์

ความสามารถของทีมในการทํางานเกาะกลุ่มกันอย่างเหนี ยวแน่นเป็ นกุญแจสําคัญสู่
หาทางแก้ปัญหาหรื อหาโอกาส ขณะเดียวกันผูอ้ าํ นวยความสะดวกก็ช่วยกลุ่มกันให้ทาํ งานเกาะกลุ่ม

เ
)
)
) ประยุกต์ใช้

โปรแกรมกา

)
) ลองใช้ในโครงการนําร่ องขนาดเล็กโดยอาจใช้
) พัฒนา ทดสอบภาคสนามและได้รับการสนับสนุ นจากการลง
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สมาชิ ก ที ม อาจได้รับ มอบหมาย หรื อ ไม่ ไ ด้รับ มอบหมายให้สื บ เสาะผลของการ
)
)

)

ในงานอั

)

กับปั ญหาเดียวกันไปตลอดก
)
)
) ทําได้ดีเพียงใด ในระหว่างร่ วม
)
3. แนวคิด Marquardt (1999)
Marquardt (1999 : 5-8) กล่าวถึง องค์ประกอบของโปรแกรม การเรี ยนรู ้จากการ

)
)

)

)
)

) ผูอ้ าํ นวยความสะดวก
.
ประเด็นปั ญหา หรื องาน) มาหาท
งต่อเอกัตบุคคล ทีม และ/หรื อ
องค์การ ปั ญหาควรเด่นชัดอยูใ่ นความรับผิดชอบของทีม และให้โอกาสแห่ งการเรี ยนรู ้ การเลือก
บการกระทํา

สร้าง “ตะขอ”
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. กลุ่มองค์กรหลักในการเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิคือ กลุ่มร่ วมเรี ยนรู ้ (บางทีเรี ยกว่า
มี ค วามหลากหลาย
แต่ขอให้มีทางให้เกิดมุมมองแตกต่างแล

.

ตร่ ตรอง (สะท้อนความคิด) ด้วยการเน้นคําถาม

อย่างชัดเจนของปั ญหา แล้วจึงส
จะลงมือกระทําการ
. ทางแก้สู่การกระทํา สําหรับผูท้ ุ่มเทให้กบั การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้
มี
ประสิ ทธิ ผลจนกร
น สมาชิ กกลุ่มการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ มีอาํ นาจใน
การ
ๆ ในสภาพแวดล้อม หรื อฝ่ า

.
วางตําแหน่งการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเป็ น

รเรี ย นรู ้ สํ า คัญ เท่ า กับ การปฏิ บ ัติ
การพัฒนา

ให้การพัฒนาตนเองเท่ากับการพัฒนาองค์การ
. ผูอ้ าํ นวยความสะดวก การอํานวยความสะดวกมีความสําคัญในการช่ วยสมาชิ ก
กลุ่มเดิ นกระบวนการของตนช้าลงจะได้มีเวลาเพียงพอในการสะท้อ
ผูอ้ าํ นวยความสะดวก
การ แต่มีทกั ษะการอํานวยความสะดวกสําหรับการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ)
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ห้แต่ละคน

ดําเนิ นอยู่ จึงอ

ผูป้ ฏิ
การณ์ เ ดิ ม ของผูป้ ฏิ บ ัติ ง านออกมา

“การเรี ย นรู ้ จาก
การปฏิบตั ิ”
องค์การภายในได้
การเรี ย
การ กระทําการแล้วเรี ยนรู ้ ช่วยให้แต่บุคลากรแต่ละคนได้รับการเรี ยนรู ้ชนิดทันเวลา โดยให้โอกาส
พัฒนาความรู ้
ประสิ ทธิ ผลต่อ
ปฏิ บ ตั ิ
ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร สมาชิ กของกลุ่มหรื อเซทในองค์การมีเป้ าหมายช่วยเหลื อ
ด้
ในสภาพแวดล้อมใหม่ การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ ตามกระบวนการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ จึงเป็ น
รู ปแบบกระบวน
(Learning society)
แนวคิด 4 McGill, and Beaty (2002)
McGill, and Beaty (2002) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action learning)
ด้วยความ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ แต่ละคนเรี ยนรู ้ ดว้ ยกัน และจาก
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ประสบการณ์ ข องแต่ ล ะคน กระบวนการช่ วยให้เ รามี ท่ า ที ต่อ ชี วิต และช่ วยเหลื อการเอาชนะ
ความคิด
ความคิดกับการกระทํา
เข้ากับเ
ๆ อันช่วยให้เราค้นพบทางใหม่ในการแก้ไขสถานการณ์ การคิดหรื อสะท้อน

อ กลุ่ ม

ทํา

โ
แบบเดิม ๆ จุดหลักของการเรี ยนรู ้

จากกลุ่มด้วยกระบวนการของการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิต่อคําถาม

กลุ่มได้

การเรี ยนรู ้ ของสมาชิ กจากการกระทํา
นองค์การ
ใฝ่ เรี ยนรู ้
ปั ญหา อย่างไรก็ตามบางประเด็นปั ญหาก็ ช่วยได้ไม่มาก ไม่คุ ้มเวลา เช่ นปั ญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ
ข้าสู่ กลุ่มคือ ปั ญหา
เราสามารถใช้การเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิในหน่วยงานอาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ
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ะสบการณ์ การทํางานตรงของคนมาพร้ อมกับการ

บนฐานของประสบการณ์ ของผูป้ ฏิ บตั ิ การเรี ยนรู ้ โดยใช้ปัญหาเป็ นฐานของการเรี ยนรู ้ จากการ
ปฏิบตั ิ
สามารถใช้รูปแบบกระบวนการ
ของการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิไปในการเรี ยนรู ้ ในการปฏิ บตั ิงาน โดยเฉพาะนักฝึ กอบรม ตัวแทน

คน
แนวคิด 5 Twelth Manager (2007)
Twelth Manager (2007) เสนอว่า การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เป็ นการนํากลุ่มคนใน
ขณะดําเนิ นการปฏิบตั ิงานก็เรี ยนรู ้จาก

จากความท้าท้ายในกระบวนการด้วยตนเอง ผลประโยชน์ของการเรี ยนรู ้ในทุกระดับจะได้รับการ
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
กลุ่ ม จึ
องค์การด้วยการมีส่วนร่ วมแบบการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ตัดสิ นใจร่ วมกัน
) กระจ่างชัดวัตถุประสงค์
กลุ่มรู ้ ว่างานของกลุ่มคือแก้ไขปั ญหา
) มีการรวบรวมกลุ่ม สมาชิ กอาจมา
3) เจ้าของปั ญหา
นําเสนอปั ญหา เจ้าของปั ญหาอาจเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก กลุ่ม หรื อถอนตัวออกมาแล้วรอคําแนะนําจาก
กลุ่มก็ได้ 4)
5) กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์
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หลังจากนิ ยามปั ญหาหลักแล้ว กลุ่มจะมีมติในเ
6)
กลุ่ ม 7) การปฏิ บตั ิ การระหว่างดํา เนิ นการประชุ
8)
9) จับ
หลักการเรี ยนรู ้ ตลอดทุ กจุดของกระบวนการ

ในองค์การได้เรี ยนรู ้
6. แนวคิด 6 สุ ชาดา รังสิ นันท์ (2545)
: 71-86) ให้สัมภาษณ์วา่ “นําแนวคิด
Pprogrammed knowledge) และความรู ้จากการคิดการถาม (Q-Questioning knowledge) การเรี ยนรู ้
ารถาม (L=P+Q)
ช่วยให้ได้รับความรู ้รวดเร็ ว พร้อมเพรี ยงกันในกลุ่ม
จะระดมสมองช่ วยกันค้นหาคําตอบ คําถามจะไปกระตุน้ ความคิดของกลุ่ม นําพาความรู ้ ความคิด
ความเข้
ประสบการณ์ ของตนอย่างกันเอง เปิ ดเผย จริ งใจ อันเป็ นการร่ วมกันพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาใน
งานของตน
การเรี
ทํา ทํางานไปก็ได้รับความรู ้ไป ไม่แยกการเรี ยนรู ้ออกจากการทํางาน เป็ นการทํางานทันที เรี ยนรู ้
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สมองให้ได้
ทํางานกับหน่วยใดต้องทําการบ้านไปก่อนเสมอ
1.
2. เสนอทางแก้ ระดมความคิดหาทางแก้
3.
4.
5. ลงมือแก้ไขปั ญหา
6. สรุ ปผลจากการปฏิบตั ิการตามแผน
7.
8.

ด้ตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย

แนวคิด 7 อาชั ญญา รัตนอุบล (2547)
อาชัญญา รัตนอุบล (2547 : 1-3) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการเรี ยนรู ้จากการ
.

.
ได้คิดแก้ปัญหาของตนเอง
. โดยคิดคําถามของตนเองและแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง แสวงหาคําตอบด้วย
วิพากษ์วจิ ารณ์ การอภิปราย การพิจารณา
. การไตร่ ตรอง การทบทวน และการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองออกมา โดย
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. เป็ นการคล้อ งรวมความรู ้ ใ หม่ ห รื อ ประสบการณ์ ใ หม่ เ ข้า กับ ความรู ้ เ ดิ ม หรื อ
8. แนวคิด 8 Atherton, J. S. (2003 )
Atherton, J. S. (2003 : 140) ได้ศึกษาการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ และได้กล่าวไว้
ใน Learning and Teaching : Action Learning
ตอนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ ดัง
. กลุ่ มผูเ้ ข้าร่ วมมี ประมาณ - คน
หรื อ
องค์กร
.
กับปั ญหา และผูเ้ ข้าร่ วม
.
จะต้องมีการนําปั ญหา และกา
สมาชิ กใน
กลุ่มได้ดาํ เนินการไปมาเสนอ
ให้คาํ แนะนํา
วางแผน การแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม
. นํา แผนไปปฏิ บ ัติ
แนวทาง แก้ไข และปรับปรุ ง

จ

9. แนวคิด 9 Gordon. (1993)
Gordon. (1993 : 47 - 48) ได้กล่าวถึง
ในบทความ
We Do : Therefore, We Learn. ไว้วา่
กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ตามกระบวนการกลุ่ม
. จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน
และความสามารถ
แตกต่างกันออกไป
.
และปฏิบตั ิ
.
.
อาจจัดการเรี ยนเป็ นกลุ่ ม ย่อย
.
ประเมินความก้าวหน้า
.

อไป
ามกระบวนการเดิม จนกว่าประเด็นการเรี ยนรู ้บรรลุวตั ถุประสงค์
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8.

ในการพัฒนางาน

ในคราวต่อไป
10. แนวคิด 10
)
ประจวบ แหลมหลัก.
: บทคัดย่อ) ได้
เรี ยนรู ้ ทางการศึ กษานอกระบบโรงเรี ยน โดยใช้แนวคิ ดการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
ไว้
รี ยมความพร้ อมผูเ้ รี ยน ได้แก่ การแนะนําตัว
การแบ่งกลุ่ม
.
.

สาเหตุ ของปั ญหา

สมอง
.

และตัดสิ นทางเลือกในการแก้ปัญหา
ผูด้ าํ เนิ นการ
คําถามเ
และตัดสิ นทางเลือกในการแก้ปญั หา
.
งแผนปฏิ บตั ิการ
ดแนวทางในการวางแผนการปฏิ บตั ิงาน
เลือกแล้ว รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแผน
ติ ต ามแผน
รวมถึ ง
การแก้
ปฏิบตั ิงาน การคิดใคร่ ครวญ
สรุ ป

ต่อไป

หยิบ

ทุ่มเทลงไป เป็ นการทอดสมอการเรี ยนรู ้ลงไปในวัฒนธรรมขององค์การ

62
3. องค์ ประกอบสํ าคัญในการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
Marquardt. (2004 : 25 - 26) ได้ก ล่า วไว้ว่า การเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ
เปรี ยบเสมือน
สําคัญสําหรับองค์กร การปลูกฝังการเรี ยนรู ้
จากการปฏิ บตั ิ
การพัฒนาบุคลากร การสร้ างความได้เปรี ยบด้านการ
แข่งขัน รวมถึงการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มี
ได้แก่
. ปั ญหา
โครงงาน ประเด็ น หรื องาน) ควรมี ค วามสํ า คัญ และ
และเป็ นโอกาสของกลุ่มในการเรี ยนรู ้ สร้าง
ความรู ้ และพัฒนาทักษะของบุคลากร ทีม และองค์กร
. กลุ่ มปฏิ บ ตั ิ กลุ่ มควรมี ประมาณ - คน
องค์กรได้อย่างชัดเจน
จากแผนกต่างๆ
. กระบวนการถามคําถาม และการสะท้อนความคิด การเรี ยนรู ้จะต้องเน้นการถาม
และคํา
. ลงมือทํา
และคําแนะนําแล้ว ต้องนําไปปฏิบตั ิดว้ ย
. พันธสัญญาการเรี ยนรู ้
บุคคล กลุ่ม และองค์กรให้เจริ ญก้าวหน้า และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด
มากเท่าใด คุณภาพของการตัดสิ นใจ
.
(Coach)
ช่วยให้สมาชิกกลุ่มดําเนินก
เช่น
ช่วยในการแนะนําการวางแผนการทํางาน การสะท้อนความคิด
Marsh & Johnson. (2005 : 26) ได้ศึกษาการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ด้วยการใช้การเรี ยนรู ้
จากการปฏิ บตั ิเสมือน พบว่า องค์ประ
กลุ่ม ปั ญหา การปฏิ บตั ิ
การสะท้อนคิด
Webster. (2001 : 18) ได้กล่าวไว้ใน Action Learning What, How, Why - What
Next?
ได้แก่ กลุ่ม ปั ญหา เทคโนโลยี
การเรี ยนรู ้
Wade & Hammick. (1999 : 35) ได้กล่าวไว้ในบทความ Action Learning in
Theory and Practice
ได้แก่ กลุ่ ม ปั ญหา
การเรี ยนรู ้ การประเมิ น ผล การถามคําถาม และการสะท้อนคิด
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กระบวนการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning Process) (สถาบันบัณฑิตพัฒนา
22 กรกฎาคม 2557, จาก http://nida-column.blogspot.com) )
1.

2.
ความรู ้ และประสบการณ์บา้ ง

ระเด็น

4-8 คน

3.
Learning ) จะเน้นการศึกษาและ

(Action

การนําไปสู่ การพูดคุยกัน
หลากหลาย ได้ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบแล้วจึงลงมือปฏิบตั ิ
4.

5.

6. มีโค้ชแห่งการเรี

(Action Learning)
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ผูว้ ิจยั จึงสรุ ป องค์ป ระกอบสํา คัญของการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิได้ว่า การเรี ย นรู ้ จาก
การปฏิบตั ิ มีองค์ประกอบสําคัญ 5 องค์ประกอบ คือ
1. กลุ่มขอ
2.
และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
3. ปั ญหา คือ
องการแก้ไข และพัฒนา
โดยระบุเป็ นคําถาม
4. โครงการ คือ
หรื อพัฒนา
งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
จะทําให้ทราบผลของการปฏิบตั ิ
4. ประโยชน์ ของการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
Revans. (1979 : 138)
ไว้ 5 ประการ คือ
1.
และชาญฉลาด
2. สามารถช่วยแก้ปัญ
และเร่ งด่วน
3.
และพัฒนาทีม
4. สามารถช่วยก่อให้เกิดวัฒนธรรมความร่ วมมือ และสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
5. เป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
ผูเ้ ข้าร่ วม
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคนิค
และเล็งเห็น
สรุ ป การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ (Action Learning) สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
บุ ค ลากรในองค์ก รได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผล เพราะเหตุ ว่ามิ ไ ด้มี ก ารเรี ยนรู ้ เฉพาะในส่ วนแนวคิ ด
ทฤษฎี เพียงอย่า งเดี ยว แต่ย งั เป็ นการนํา ประเด็นปั ญหา
กระบวนการคิด
บุคลากรก็จะมี
ความรู ้
ๆ
หรื อจากผูส้ อนเพียงด้านเดี ยว
และ
Learning by
doing
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รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
สถานศึกษาของ

2
รู ปแบบการ

พัฒนาบุ ค ลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ

ารประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา ของ

นักวิชาการ สรุ ปได้วา่
การความรู ้
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2

ได้ทาํ การ

สังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ
สุ ราษฎร์ ธานี เข 2
แสดง
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D

R

Dotlich และ
James

Rothwell
(1999)

1. ผูส้ นับสนุน

1. คํานึงถึง

เชิงยุทธศาสตร์
การเรี ยนรู ้
ผูเ้ ข้าร่ วม
ทีมร่ วมเรี ยนรู ้
ารปฐม
นิเทศ ประเด็น
ปั ญหา

เหมาะกับ
การเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิ

เรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิ
3. สรุ ปย่อให้
ทีมทราบ และ
ข้อกําหนด/
ข้อจํากัด

Marquardt
(1999)
1. กําหนด
ปั ญหา

และการ
ไตร่ ตรอง
(สะท้อน
ความคิด)
กระทํา
การเรี ยนรู ้

M
McGill, and
Beaty (2002)
1. รวมกลุ่ม
2. ร่ วมสะท้อน
ความคิดใน
ประเด็นปัญหา
ผ่านการถาม
3. ลงมือปฏิบตั ิ
4. นํา
ประสบการณ์
เรี ยนรู ้

M
Twelth
Manager
(2007)
1. กระจ่างชัด
ในวัตถุประสงค์

T
สุชาดา
รังสิ นนั ท์
(2545)

1.
วัตถุประสงค์
หรื อเป้ าหมาย
รวบรวมกลุ่ม 2. ระดม
3. เจ้าของ
ความคิด
ปั ญหานําเสนอ หาทางแก้
ปั ญหา
3.
4. จัดรู ปปั ญหา หรื อทางแก้
5. กําหนด
4. ทําแผน
วัตถุประสงค์
6. กําหนด
แก้ไขปั ญหา
ยุทธศาสตร์
5. ลงมือแก้ไข
7. การ
ปั ญหา
ปฏิบตั ิการ
6. สรุ ปผลจาก
ระหว่าง
การปฏิบตั ิการ

สุ

อ

อาชัญญา
รัตนอุบล
(2547)
1. ปั ญหา
2. ศึกษาหา
ความรู ้
3. หาคําคําตอบ
ด้วยการลงมือ
ปฏิบตั ิ
4. สะท้อน
ความคิด

Atherton,
J. S. (2003 )

ระหว่างทฤษฎี
และปฏิบตั ิ
5. หลอมรวม
ความรู ้ใหม่
หรื อ
ประสบการณ์

1. กลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมมี

A

G
Gordon.
(1993)

1. กําหนด
-

คล้ายคลึงกัน
หรื อองค์กร
2. การประชุม

ประจวบ
แหลมหลัก
)
1. ฐมนิเทศ

วัตถุประสงค์

ป

ผ
ผลการ
สังเคราะห์

เตรี ยมความ

ของการเรี ยนรู ้

เตรี ยมความ

ตามกระบวน

พร้อมผูเ้ รี ยน

การกลุ่ม

2.

2.จัดกลุ่มผูเ้ รี ยน

พร้อมบุคลากร
นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและ

โดยแต่ละกลุ่ม

ของการ

ประเมินผล

ประกอบด้วย

ปฏิบตั ิงาน

ระบบประกัน

3.

คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

หารื อถึงปั ญหา
3. ในการ
ประชุมแต่ละ

ความรู ้ และ

สาเหตุของ

ความสามารถ

ปั ญหา

แตกต่างกัน

4.

กําหนด

การนําปั ญหา

ออกไป

ทางเลือก และ

ประเด็นปัญหา

2
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D
Dotlich และ
James

ข้อมูล
ข้อมูล

รวบรวม

R
Rothwell
(1999)

ความสะดวก
แก่ปฏิสมั พันธ์
ของทีม

นําเสนอ
นําเสนอ จะระบุ และ
ทดสอบด้วย
ความคิด
ทางแก้
ผลลัพธ์

Marquardt
(1999)

ความสะดวก

M
McGill, and
Beaty (2002)

M

T

สุ

อ

Twelth
Manager
(2007)
ดําเนินการ
ประชุมกลุ่ม
8
วงจร
9. จับหลักการ
เรี ยนรู ้ตลอด
ทุกจุดของ
กระบวนการ

สุชาดา
รังสิ นนั ท์
(2545)
ตามแผน
7.
ไปปฏิบตั ิ
8. ทํา
กระบวนการ

อาชัญญา
รัตนอุบล
(2547)
ใหม่เข้ากับ
ความรู ้เดิมหรื อ
ประสบการณ์
เดิม

Atherton,
J. S. (2003 )

A

G
Gordon.
(1993)

และการ
3. ประชุม
แก้ปัญหา
สมาชิกในกลุ่ม กําหนด
ได้ดาํ เนินการ
ไปมาเสนอ
จะต้องการ
ส่วนสมาชิกคน
เรี ยนรู ้ และ
คําแนะนํา
4.

วางแผน การ
แก้ปัญหาโดย

ผ
ผลการ
สังเคราะห์

ในการ

นิเทศ ติดตาม

แก้ปัญหา

ตรวจสอบและ

5.

ประเมินผล

ปฏิบตั ิการ

ระบบการ

6.

ประกันคุณภาพ

ปฏิบตั ิ

ตามแผน

ภายในของ

4.

7.

สถานศึกษา
3

ผลการ

คําถามปลายเปิ ด

ทิศทางใน
อนาคต

ประจวบ
แหลมหลัก
)
ตัดสิ นทางเลือก

ป

ปฏิบตั ิงาน
กําหนดไว้

ความรู ้

5. ภายหลังจาก

ประสบการณ์

การฝึ กปฏิบตั ิ

และความ
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D
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R
Rothwell
(1999)

Marquardt
(1999)

M
McGill, and
Beaty (2002)

M

T
Twelth
Manager
(2007)

สุ
สุชาดา
รังสิ นนั ท์
(2545)

อ
อาชัญญา
รัตนอุบล
(2547)

Atherton,
J. S. (2003 )
ใช้ประสบการณ์
ของสมาชิกใน
กลุ่ม
5.
ไปดําเนินการ
อย่างรัดกุม
6. นําแผนไป
ปฏิบตั ิ และนํา

A

G
Gordon.
(1993)

จะต้องนัด

ผ
ผลการ
สังเคราะห์

คัดเลือกปั ญหา
และหาสาเหตุ
ของปั ญหาและ

ประเมิน

หาทางแก้ปัญหา

ความก้าวหน้า

4

และวางแผน

สร้างความรู ้

การเรี ยนรู ้ใน

และตรวจสอบ

ได้มาประชุม
6. ดําเนินการ
ในคราวต่อไป
แนวทาง
กระบวนการ
แก้ไข และ
เดิม จนกว่า
ปรับปรุ ง
ประเด็นการ
ประสบ

ประจวบ
แหลมหลัก
)

ป

เรี ยนรู ้บรรลุ

ความถูกต้อง
ของความรู ้
อยูภ่ ายใน
(Tacit
Knowledge)
5
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D
Dotlich และ
James

R
Rothwell
(1999)

Marquardt
(1999)

M
McGill, and
Beaty (2002)

M

T
Twelth
Manager
(2007)

สุ
สุชาดา
รังสิ นนั ท์
(2545)

อ
อาชัญญา
รัตนอุบล
(2547)

Atherton,
J. S. (2003 )
ความสําเร็ จ

A

G
Gordon.
(1993)

วัตถุประสงค์

ประจวบ
แหลมหลัก
)

ป

ผ
ผลการ
สังเคราะห์

สร้างผลงาน

7. ดําเนินการ
อย่างมีระบบ
กระบวนการ

หรื อนวัตกรรม

เดิม จนกว่า
ประเด็นการ

โดยบุคลากร

เรี ยนรู ้บรรลุ

สร้างผลงาน

วัตถุประสงค์

นําไปทดลอง

8. จัดทํา

ใช้ ตรวจสอบ

เอกสาร

แก้ไข และ

บรรยาย

ปรับปรุ ง

กระบวนการ
เรี ยนรู ้

6
เสนอผลงาน
ร่ วมกัน ให้
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Rothwell
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Marquardt
(1999)
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Twelth
Manager
(2007)

สุ
สุชาดา
รังสิ นนั ท์
(2545)

อ
อาชัญญา
รัตนอุบล
(2547)

Atherton,
J. S. (2003 )

A

G
Gordon.
(1993)

ประจวบ
แหลมหลัก
)

ป

ผ
ผลการ
สังเคราะห์

ข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุ งงาน
7
วัตกรรมไป
ปฏิบตั ิใน
สถานศึกษา
บุคลากรนํา
ผลงานไปใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน
8
ประเมินผลและ
ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลงาน
สรุ ปผล
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D
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R
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(1999)
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Manager
(2007)

สุ
สุชาดา
รังสิ นนั ท์
(2545)

อ
อาชัญญา
รัตนอุบล
(2547)

Atherton,
J. S. (2003 )

A

G
Gordon.
(1993)

ประจวบ
แหลมหลัก
)

ป

ผ
ผลการ
สังเคราะห์

การเรี ยนรู ้
สรุ ปนิยาม
การเรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์
จากการปฏิบตั ิ
9
ประเมินค่านิยม
การพัฒนา
บุคลากรด้วย
การเรี ยนรู ้จาก
จากการปฏิบตั ิ
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D
Dotlich และ
James

R
Rothwell
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Manager
(2007)

สุ
สุชาดา
รังสิ นนั ท์
(2545)

อ
อาชัญญา
รัตนอุบล
(2547)

Atherton,
J. S. (2003 )

A

G
Gordon.
(1993)

ประจวบ
แหลมหลัก
)

ป

ผ
ผลการ
สังเคราะห์

เผยแพร่ ผลงาน
เผยแพร่ ผลงาน
การเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิ
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จากผลการสังเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปและกําหนดเป็ นรู ปแบบการพัฒนาบุ คลากรด้วย
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2

10

เตรี ย มความพร้ อมบุ ค ลากร
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
.
(KM)

การจัดการความรู ้
การทํางานเชิ งบูรณาการ การทํางานเป็ นทีม เทคนิ คการฟั งละ

การสะท้อนคิดของกลุ่ม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. วางแผนการพบ กําหนดกฎเกณฑ์ กติกามารยาทในการประชุม
3.
เช่ น ประธานกลุ่ ม เหรั ญ ญิ ก ปฏิ ค ม สมาชิ ก กลุ่ ม
ในเซท
4.
2 กํา หนดประเด็ น ปั ญ หา
ประเมินผล ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1.
มีสมาชิก 5-7 คน โดยคละความรู ้หรื อประสบการณ์
2. นําประเด็นปั ญหาหรื อข้อคําถามเข้าสู่ กลุ่ม สมาชิกเล่าประสบการณ์ของตน
3.
มีคาํ ตอบ หรื อมีทางออกทางเดี ยว
4. ใช้กระบวนการเสวนา พูดคุยกันในกลุ่ม เป็ นการถามตอบกัน เรี ยนรู ้จากกันและกัน
5. การจัดทําปฏิทินการปฏิบตั ิงานของกลุ่ม การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อตกลง
6. กําหนดวิธีการบันทึก การจัดเก็บบันทึก การเก็บข้อมูล การรวบรวมเอกสารข้อมูล
ไปเผยแพร่
3
หาสาเหตุของปั ญหาและหาทางแก้ปัญหา
.
ฟัง แล้วสะท้อนความคิด
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. มีผรู ้ ู ้หรื อไปหาความรู ้มาเสริ ม
.
รู ้ ประสบการณ์
.
เกิดความเข้าใจใหม่ เห็นแนวทางการนําไปปฏิบตั ิ
4 สร้ างความรู ้ และตรวจสอบ
ภายใน (Tacit Knowledge)
1.
ร่ วมกัน
2. ถามคําถามอย่างสร้างสรรค์ถึงทัศนความเข้าใจ ข้อสันนิ ษฐาน ทําให้เกิดการสะท้อน
ความคิด ต่อยอดความคิด ฟัง ถาม แล้วสะท้อนความคิด
3. ค้นคว้าหา
4.
5.
6. บุคลากรสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
5
สร้ างผลงาน
บุคลากรสร้างผลงาน นําไปทดลองใช้ ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุ ง
.
4) ดํา เนิ น การแก้ปั ญ หาตาม
ดกัน ทดสอบ ทดลอง
. ได้ผลประการใด นําผลการปฏิ บตั ิมาบอกเล่าในกลุ่มร่ วมเรี ยนรู ้
3 แล้วหมุนต่อไป) ได้ผลอย่างไร อะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล เพราะเหตุใด ได้
บทเรี ยนอะไรบ้าง ได้เรี ยนรู ้อะไรบ้าง
3. อภิปรายผลการปฏิบตั ิ วิธีปรับปรุ ง
4. รวบรวมองค์ความรู ้และสร้างเอกสารขุมความรู ้
5. บุคลากรสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน

75
6 เสนอผลงานร่ วมกัน ให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ งงาน

1.
การแก้ปัญหา
2.
3. บุคลากรสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
7

วัตกรรมไปปฏิบตั ิในสถานศึกษา

บุคลากรนําผลงานไป

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
1. บุคลากรนํานวัตกรรมไปใช้จริ งในสถานศึกษา
2.
3. บุคลากรสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
8 ประเมินผลและผูว้ จิ ยั สรุ ปผลงาน สรุ ปผลการเรี ยนรู ้ สรุ ปนิ ยามการเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิ
. หลอมรวมความรู ้ใหม่เข้าในการปฏิบตั ิงาน
. รายงานผลการปฏิบตั ิต่อกลุ่ม
. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุ ปผลการปฏิบตั ิ
. เขียนรายงาน
.
การปฏิบตั ิ

9

ประเมินค่านิ ยม

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จาก

.
รู ป แบบการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
. เปรี ย บเที ย บ
6
3
3. เปรี ยบเทียบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยน
เผยแพร่ ผลงาน เผยแพร่ ผลงานการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
. เสนอผลงาน
.
.
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1. ความหมายของการบริหารเชิ งบูรณาการ
สุ วทิ ย์ เมษินทรี ย.์
กล่าวว่า การบูรณาการ หมายถึง
หน่วยงานมาร่ วมกันคิด และร่ วมกันทํางานด้วยกัน
โดยมีประชาชน
เป็ นศูนย์กลาง (citizen - centered) มโยงกับ ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช และคณะ
)
การวิจยั การวิจยั บูรณาการ หมายถึง
การแสวงหาความรู ้ การศึกษาค้นคว้า
กับการใช้ทรัพยากรอันมี จาํ กัด
ประเทศ
ศ์ .
ได้นิยาม และอธิ บายรายละเอียดไว้อย่างน่าสนใจว่า
การบูรณาการมาจากคําในภาษาอังกฤษว่า Integration มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน Integrat
หมายถึง การทําให้
ไม่มีส่วนใดขาดหายไป
หรื อ
เข้า เป็ นส่ ว นประกอบรายย่อ ย
องค์
ให้
องค์ประกอบโดยปกติจะแยกส่ วน
กันอยู่ อาจดูเหมือนไม่สามารถเข้ากันได้
และ
สังเคราะห์ เข้าด้วยกันใหม่ภ ายใต้แกนร่ วมเดี ยวกัน กลับสามารถรวมค
ด้วยกัน
บูรณาการ ตาม
ศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถเที ยบเคียงกับคําในภาษาไทยหลายคํา เช่ น คําว่า
หมายถึง
เปรี ยบเหมือนกั
ในลักษณะแกนกลาง
มี
ความสัมพันธ์ เชิ งเหตุ ผลระหว่างกัน
ซ้อ น
ร่ วมกันได้ การผนวก
หมายถึง
“ เป็ นของ ”
เป็ นการทํา
การประสาน หมายถึ ง ทําให้เข้ากันสนิ ท
ภายใต้เป้ าหมายเดี ยวกัน แม้มีความแตกต่าง
กัน แต่เป็ นไปอย่างสอดคล้องในจังหวะ เวลา
ไม่แย้งกัน การเติมเต็ม
หมายถึ ง
ม
ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์
กต้องลงใน
ก

คือ

พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมาย บูรณาการรวมหน่วย
ส่ วนท่านพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุโต)
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ได้นิยามคําว่า บูรณาการ คือ
เข้า มาร่
ตัวดิกชันนารี Oxford Dictionary ให้ความหมาย การบูรณาการ หมายถึง
สมบูรณ์
ส่ วน World English Dictionary ให้ความหมายว่า
การบูรณาการ
ทักษิณ ชิ นวัตร

อ้างถึ งใน สุ ดสวาท ประไพเพชร.
กล่าวว่า การบูรณา
การ หมายถึง
และร่ วมกันทํางานด้วยกัน
ประโยชน์สูงสุ ด โดยมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (citizen - centered)
เ
.
อ้างถึ งใน สุ ดสวาท ประไพเพชร.
ได้
นิยาม และอธิ บายไว้วา่ การบูรณาการ มาจากคําในภาษาอังกฤษว่า Integration มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาติน Integrant หมายถึ ง
ไม่มีส่วนใดขาดหายไป หรื อการ
มัก เป็ นการรวมกัน ของส่ ว นประกอบรายย่ อ ย
องค์ประกอบย่อย โดยปกติจะแยกกันอยู่ อาจดูเหมือนไม่สามารถเข้ากันได้
ขัดแย้ง
และสังเคราะห์เข้าด้วยกันใหม่ภายใต้แกนร่ วมเดียวกัน กลับสามารถ
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึ ง สรุ ป ความหมายของการบู รณาการได้ว่า
การบูรณาการเป็ นการรวม
2
ให้กลาย
หน่วยงาน หลักการ หรื อทฤษฎี
2. ลักษณะของการบูรณาการ

อ้างถึ งใน สุ ดสวาท ประไพเพชร.
ได้
มักจะใช้การบูรณาการใน ลักษณะ ได้แก่ การบูรณาการ
รู ปธรรม และการบูรณาการนามธรรม
. การบูรณาการรู ปธรรม (Factual Integration) หมายถึง
ใช้ใน
อาทิ ระบบ องค์การ บุคคล ฯลฯ
หน่วย
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โดยมีการจัดโครงสร้างใหม่

มีการ

การบู รณาการ
ว่า งกัน
สามารถใช้ศกั ยภาพ หรื อความถนัดในแต่ละด้านของแต่ละฝ่ ายมาผสมผสานกัน การบูรณาการกัน
สามารถ
ประหยัดทรัพยากร และประหยัดเวลาของแต่ละฝ่ าย ช่วยให้เกิ
. การบู ร ณาการนามธรรม หมายถึ ง การบู ร ณาการแนวคิ ด (Conceptual
Integration)
สมมติ ฐาน กระบวนทัศน์ ทฤษฎี โครงการ แผนการ ฯลฯ
ดูเหมือนมีความ
ขัดแย้งกัน การบูรณาการเป็ นการนํามาก่อรู ปใหม่
มารวมกันอย่างผสมกลมกลืนกัน
คือ
และน่าพึงพอใจ
โดยผูบ้ ริ หารองค์กร และพนักงานช่วยกันคิดวางแผน
ปั จจุบนั มีการนําแนวคิดเชิ งบูรณาการมาใช้ในการศึกษาศาสตร์ ต่างๆ เรี ยกว่า การศึกษา
ในลักษณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary)
หรื อหลายสาข
3. องค์ ประกอบของการบริหารเชิ งบูรณาการ
จากการศึ กษาทฤษฎี ทางการบริ หาร แนวคิ ด เอกสาร
ข้อสรุ ปองค์ประกอบหลักของการบริ หารเชิงบูรณาการ

ได้

การกระจายอํานาจ (Decentralization)
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
พ.ศ.
ได้กาํ หนดให้มีการกระจายอํานาจการบริ หาร และการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา
การศึกษา
กํากับ ส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นกิ จกรรมของสถานศึ กษาของตนเองใน ด้า น คื อ ด้า นวิช าการ งบประมาณ
การบริ หารงานบุคคล และ
(ธี ระ รุ ญเจริ ญ.
ธงชัย สันติวงษ์.
กล่าวว่า การกระจายอํานาจ หมายถึง ความพยายาม
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พิณสุ ดา สิ ริรังสี .
) (อ้างถึ งใน วันชัย ดนัยตโมนุ ท และไกร เกษทัน,
กล่ า วว่า การกระจายอํานาจการบริ หารการศึ ก ษา
รับผิดชอบในการตัดสิ นใจทางการบริ หารการศึกษาจากส่ วนกลางไปสู่ ระดับล่าง หรื อระดับปฏิบตั ิ
ได้แก่ องค์กร
หน่วยงาน และสถานศึกษา
สรรค์ วรอิ นทร์ .
กล่ าวว่า การกระจายอํานาจการบริ หารการศึ กษา
หมายถึง หน่วยงานบริ หารในส่ วนกลางยอมให้หน่วยงานระดับล่าง หรื อระดับผูป้ ฏิบตั ิมีอาํ นาจ
ความรั บผิดชอบ การตัดสิ นใจทางการบริ หารและการจัดการศึ กษาด้วยตนเอง โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบและการกํากับจากส่ วนกลาง
รู ปแบบของการกระจายอํานาจทางการศึกษา
Kemmerer. (1994) ได้เสนอรู ปแบบของการกระจายอํานาจไว้
. การแบ่งอํานาจ (Deconcentration)
การตัดสิ นใจจากส่ วนกลาง หรื อศูนย์รวมอํานาจไปสู่ หน่ วยงานระดับล่างในสายการบังคับบัญชา
ของรัฐบาล
. การมอบอํานาจ (Delegation)
หรื อในส่ วนกลางได้จดั สรร
ขององค์กร
. การโอนอํานาจ หรื อการให้อาํ นาจ (Devolution)
ในการตัดสิ นใจจากส่ วนกลาง หรื อระดับนโยบายไปยังระดับล่างอย่างสมบูรณ์ โดยมีกฎหมาย
ผูบ้ ริ หารระดับล่างจึงมีอาํ นาจในการกําหนด
นโยบาย และควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
. การให้เอกชนดําเนินการ (Privatization)
บุคคล หรื อคณะบุคคลดําเนินการแทนรัฐ
และความรับผิดชอบอย่างใด
งของทางราชการไปให้เอกชนดําเนิ นการแทน หรื อสนับ สนุ นให้เอกชนลงทุ นในการ
ดําเนินการบางอย่าง
การกระจายอํานาจการบริ หารไปยังสถานศึกษา
มีลกั ษณะเป็ น
/ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School - Based Management) ใน ด้าน คือ
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล
(สรรค์ วรอินทร์ ,
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การทํางานเป็ นทีม (Team Work)
การทํา งานเป็ นที ม มี ค วามสํ า คัญ ในทุ ก องค์ ก ร การทํา งานเป็ นที ม เป็ น
และประสิ ทธิ ผลของการบริ หารงาน การทํางานเป็ นทีมมี
Dubrin. (1998 อ้างถึงใน ชัญญา อภิปาลกุล.
ให้ความหมายคําว่า การ
ทํางานเป็ นทีม (Team Work) คือ
ร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานเป็
ใจเดียวและมีความสามัคคี
ร่ วมพลังกัน
ทํางาน
องค์ ประกอบของการทํางานเป็ นทีม
การทํา งานร่ ว มกัน เป็ นทีม งานจะมีป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ได้ ทุก คนในทีม ต้อ งมี
ความคิด
และทัศ นคติ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติ กรรมการทํางานร่ วมกันของแต่ละบุคคล แต่ทศั นคติในกลุ่มจะมีพฤติกรรมดังกล่าวได้
ประการ
(ธี ระ รุ ญเจริ ญ.
. ผูน้ าํ หรื อหัวหน้าทีม
การวางแผน การกระจายงาน การติดตามกํากับ และการประเมินงาน
การเสริ ม แรง การจูง ใจ หรื อ การสร้ า งพลัง ใจให้ลูก ทีม ได้ใ ช้ค วามรู ้
ความสามารถ
การเผชิญปั ญหาในการทํางาน และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
. สมาชิกในทีม
การมีเจตนาดี
โดยเฉพาะ
การมี ความสํานึ ก และตระหนักถึ งคุ ณค่า และความสําคัญของการทํางาน
เป็ นทีม
. แบบแผนของกลุ่ ม หรื อการจัดการที ม การจัดรู ปแบบของกลุ่ ม หรื อที มงาน
มีประเด็นสําคัญ คือ
ลักษณะของกลุ่ม หรื อทีมงาน และขนาดของกลุ่
น
ชัดเจน และมี การกําหนด
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เป้ าหมายร่ วมกันของสมาชิกทุกคนในทีมงาน ไม่ใช่แข่งขันกันทํางาน
การจัดให้มีการแสวงหาวิธีการปรั บปรุ งแก้ไข หรื อแสวงหาวิธีการทํางาน
า โดยการประชุม หรื อโดยการปรึ กษาหารื อกันในรู ปแบบต่างๆ
ปัจจัยสู่ ความสํ าเร็จในการทํางานเป็ นทีม
. บรรยากาศของการทํางานมีความเป็ นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรื อร้ น และ
สร้างสรรค์ ทุกคนช่วยกันทํางานอย่างจริ งจัง และจริ งใจ ไม่มีร่องรอย
อหน่าย
. ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็ นหัวใจสําคัญของการทํางานเป็ นทีม สมาชิ กทุกคน
ไม่มีลบั ลมคมใน
. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิ กที มงานเข้าใจวัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย
และยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน
บทบาท (Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจ และปฏิบตั ิตามบทบาทของตน และเรี ยนรู ้

ร่ วมกัน

เช่น การประนีประนอม การอํานวยความสะดวก การให้กาํ ลังใจ เป็ นต้น
. วิธีการทํางาน (Work Procedure)
คือ
5.1
(Communication) การทํา งานเป็ นที ม อาศัย บรรยากาศ
และ
จนเกิดความเข้าใจ
การตัดสิ นใจ (Decision Making) ในการทํางานเป็ นทีมต้องใช้การตัดสิ นใจ
และร่ วมตัดสิ นใจแล้ว สมาชิ กย่อมจะ

ภาวะผูน้ าํ (Leadership) คื อ
และ
การทํางานเป็ นทีมควรส่ งเสริ มให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็ นผูน้ าํ (ไม่ใช่ผลัดกันเป็ น
หัวหน้า)
จะได้รู้สึกว่าการ
ความหมาย
การกําหนดกติกา หรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ
เป้ าหมาย ควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่ วม ในการกําหนดกติกา
ร่ วมกัน
. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการทํา งานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผล
การทํางานเป็ นระยะ
และเป็ นทางการ โดยสมาชิ กทุกคนมีส่วนร่ วม
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ในการประเมิ นผลงาน ทําให้สมาชิ กได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปั ญหา
หรื อการปรับปรุ งแก้ไขร่ วมกัน
ผลงานบรรลุเป้ าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
.
พัฒ นาศัก ยภาพที ม งาน ด้ว ยการสร้ า งแรงจู ง ใจทางบวก สมาชิ ก มี
มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน
จะทํางานให้ประสบ
ผลสําเร็ จ
การให้รางวัล
การทํางานเป็ นทีม ส่ วนใหญ่จะพิจารณาผลการทํางานเป็ นรายบุคคล
การทํางานเป็ นทีม คือ
คือ ควรสนับสนุ นการให้รางวัล
แก่ก ารทํา งานเป็ นทีม
(Group base
reward system)
สรุ ปได้วา่
คือ การเปิ ดโอกาสให้สมาชิ ก
ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหา การป้ อนข้อมูลย้อนกลับ ต
ข้อมูลในการตัดสิ นร่ วมกัน เป็ นผลดี ในการสร้ างความสามัคคี และการทํางานเป็ นกลุ่ม ทําให้
ผูป้ ฏิ บตั ิงานเกิ ดความผูกพัน
และความภาคภูมิใจของแต่ละคน และ
นําไปสู่
3.3 การบริหารแบบมีส่วนร่ วม (Participative Management)
ธี ระ รุ ญเจริ ญ.
ได้ให้ความหมาย การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม คือ การ
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้ผูร้ ่ วมงานเข้ามามี บทบาทในการพิจารณาปั ญหา และตัดสิ นใจร่ วมกัน
ร่ วมรั บผิดชอบในการบริ หารงานบางอย่าง
ะโยชน์ในการระดมกําลังความคิ ด และแบ่ง
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม หมายถึ ง

หรื อต่างองค์กร
และความสําเร็ จ
จะอยู่ ใ น
ความสามารถ
ประสบการณ์ ข้อจํากัดขององค์กร ในแต่ละกระบวนการของการดําเนิ นการบริ หารเป็ นเกณฑ์บุคคล
หรื อการจัดการงาน
คือ
ภายในองค์ก รจะประกอบด้วย ผูบ้ งั คับ บัญชา (ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง )
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง (กลุ่มงานต่าง ๆ) และผูป้ ฏิบตั ิ (คนงาน ผูท้ าํ งานระดับล่าง) สายสัมพันธ์ของ
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บุ คคลในองค์กรจะเป็ นไปตามลักษณะบังคับบัญชาตามลําดับ
ข้อกําหนดไว้เป็ นแนวทางอย่างชัดเจน

จะมี

พัฒนา หรื อแก้ไข
ปั ญหาข้อขัดข้องของการดําเนิ นการในแต่ละองค์ประกอบ ความจําเป็ นของการมีส่วนร่ วมอาจไม่
อาจเฉพาะเพียงแต่ในระดับเ
ลักษณะการมีส่วนร่ วมของการจัดการ หรื อบริ หารภายในองค์กรมีรูปแบบ
ต่างๆ ตามสถานการณ์
เช่น ข้อคิดเห็น เป็ นเอกสาร
ผ่านกระบวนการสอบถามหรื อโดยส่ งเอกสาร
ต่า งองค์ก รจะประกอบด้วยในหลายลัก ษณะ
กระทํา ในระดับ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง การมี ส่ ว นร่ ว มจะเป็ นในรู ป ของการให้ ค วามเห็ น ข้อ คิ ด
หรื อระดับผูป้ ฏิบตั ิก็เป็ นในทิศทางของการจัดการร่ วมกัน
ในกิ จกรรมอย่างเดี ยวกัน
หรื อมีการสู ญเสี ย
ผลประโยชน์ต่อกันในรู ปใดๆ
ความสําคัญของการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
หรื อ
การจัดการองค์กร คือ
.
. กระบวนการตัดสิ นใจสามารถรองรั บพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวาง
และเกิดการยอมรับได้
(การเปิ ดกว้าง) การระดมความคิด (ระดมสมอง)
และขจัดปั ญหาความขัดแย้งได้ หรื อ
วินิจฉัยเป็ นมูลฐาน
3.4 การบริหารเชิ งระบบ (System Management)
วิโรจน์ สารรัตนะ.
กล่าวว่า การบริ หารตามทฤษฎี ระบบ
โดยนักชี ววิทยา และนักฟิ สิ กส์
(Kast & Roseenzweig, 1972 : 112)
หมายถึ ง ชุ ดของ

ข้อมูลสารสนเทศ

. ปั จจัยป้ อนเข้า (Input) คื อ ทรั พยากรต่างๆ เช่ น คน วัสดุ อุ ปกรณ์ เงิ น
หรื อการให้บริ การ
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.
(Transformation Process) จากการใช้ศกั ยภาพ
ทางการบริ หาร และเทคโนโลยีขององค์การ
. ปั จจัยป้ อนออก (Output) ประกอบด้วย ผลผลิ ต การให้บริ การ หรื อ
ๆ
. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

องค์ประกอบของระบบสามารถแสดงได้ดงั ภาพ

สภาพแวดล้อม (Environment)
ปั จจัยป้ อนเข้า
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ข้อมูลป้ อนกลับ
(Feedback)

ภาพ

องค์ ประกอบของระบบ

องค์ประกอบของระบบ
: Kast, F.E. and Rosenzweig (2013)

ผูว้ ิจยั จึ งสรุ ปได้ว่า การบริ หารเชิ งบูรณาการ
แก้ปัญหาการแยกส่ วนในการปฏิ บตั ิ งาน
ได้รับการพัฒนาด้วยการปฏิ บตั ิงานจริ ง (On the job training)
เน้นความสัมพันธ์
และมีหลักการกระจายอํานาจ การทํางานเป็ น
ทีม การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและการบริ หารเชิ งระบบ เป็ นองค์ประกอบของการบริ หาร
ขับ
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4. วัฒนธรรมองค์ กรกับการบริหารเชิ งบูรณาการ
4.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์ กร (Organization Culture)
สุ ดสวาท ประไพเพชร.
: 92) กล่าวถึ ง
และแนวคิดของวัฒนธรรมองค์การ
Moorhead & Griffin (1998) ให้คาํ จํากัดความว่า วัฒนธรรมองค์กร
อธิ บ ายสภาพแวดล้อมภายในองค์ก
(Assumption)
สมาชิ กขององค์กรมีร่วมกัน
รงสร้าง
อย่างเป็ นทางการในการสร้างรู ปแบบพฤติกรรม
หรื อการ
ตีความร่ วมกัน
Robbins. (2003) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ ค่านิ ยม
ร่ วมกัน
ร และใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดพฤติกรรมของคนใน
วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ นเสมือนบุคลิกภาพ (Personality) หรื อจิตวิญญาณ (Spirit) ของ
องค์กร
Jones.
ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
หมายถึ ง ค่านิ ยม
ารมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิ กในองค์ก ร รวมถึ งลูกค้า
และบุคคลภายนอกองค์กร
สรุ ป ได้ว่า วัฒนธรรมองค์ก ร คื อ
ประพฤติ ปฏิ บตั ิของสมาชิ กในองค์กร โดยเป็ นผลมาจากค่านิ ยม
ความรู ้ สึก ทัศนคติ
บรรทัดฐานของสมาชิกในองค์การ
4.2 ความสํ าคัญของวัฒนธรรมต่ อองค์ กร
วัฒ นธรรมองค์ก รสามารถกํา หนดรู ป แบบพฤติ ก รรมของคนในองค์ก รได้
ดําเนินงานขององค์กร กล่าวคือ วัฒนธรรมจะส่ งผลต่อ
เช่ น
จําเป็ นต้องแก้ไข
ไม่มีความกล้าหาญ
ถ้
(Subordination culture)
ทางแก้ไขปั ญหา

หรื อ พฤติ ก รรมของคน และ
และ
คือ มีวฒั นธรรมยอมตาม
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แบบแ
(เพราะสอดคล้องกับ แบบแผน
ความกลัว)
ไม่ได้ (เพราะขัดกับวัฒนธรรมกลุ่
คือ ความกล้าหาญ
ในการปฏิบตั ิงาน หรื อในการมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กในองค์กร
ด้วยกัน
โครงสร้ า ง กระบวนการ พฤติ ก รรม
และสามารถสรุ ป ได้ว่า
วัฒนธรรมองค์กรมีความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
4.3 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์ กร

พอจะสรุ ป

ได้วา่ วัฒนธรรมองค์กรมีลกั ษณะ
. เป็ นพฤติกรร
. เป็ นการรับรู ้ร่วมกัน (A Common Perception) ของคนในองค์ก รจากการ
ได้เห็น ได้ยนิ
ร่ วมกัน
. เป็ นปทัสถาน (Norm) หรื อมาตรฐานของพฤติกรรม
ทางการประพฤติปฏิบตั ิของสมาชิกในองค์กร
. คนในองค์ก
หรื อสถานการณ์ ก็จะเข้าใจ และ
อธิ บายถึงวัฒนธรรมองค์กรได้เหมือนกัน
. เป็ นค่ า นิ ย มเด่ นๆ
และคาดหวัง ให้บุ ค ลากร
มีส่วนร่ วม
. วัฒนธรรมถื อเป็ นปรัชญา
แสดงให้เห็ นถึ ง
.
บในฐานะสมาชิ กของ
สังคม
.
เป็ นผลจากปั จจัยทางกายภาพ

87
4.4 ลักษณะของวัฒน
รบรรลุประสิ ทธิผล
จากการศึ ก ษาของ Daniel R. Denison. (1990) ในปั จ จัย ด้า นวัฒ นธรรม
องค์ก ร และประสิ ทธิ ผ ลขององค์ ก ร พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ ก รจะส่ ง ผลต่ อ ประสิ ทธิ ผ ล
(Effectiveness) ขององค์กรเป็ นอย่าง
. การผูกพัน (Involvement) และการมีส่วนร่ วมในองค์กร
. การปรั บ ตั ว (Adaptability)
สภาพแวดล้อม
และภายนอกองค์กร
(Consistency)
และสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง
. มีวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์กร
ทําให้องค์กรมีกรอบ และ
ทิศทาง
จะทํ า ให้ อ งค์ ก รสามารถบรรลุ สู่ ประสิ ทธิ ผล
(Effectiveness)
ต้องการได้ ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรมีคุณภาพ และองค์กรบรรลุสู่วสิ ัยทัศน์
. (2551 : 95) กล่าวไว้วา่ ปั จจุบนั มีการนําแนวคิดเชิ งบูรณาการ
มาใช้ในการบริ หาร ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ หรื อด้านการศึกษา โดยนําศาสตร์ ต่างๆ กระบวนทัศน์
ทฤษฎี โครงการ แผนการ แนวปฏิ บตั ิ มาผนวกเข้าด้วยกัน โดยอาจนําการบูรณาการหลักการ
ทฤษฎี ข องทฤษฎี ต่ า งๆ ผนวกเข้ า กับ การบู ร ณาการแบบรู ปธรรม สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ทํา ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ
การบูรณาการมีความจําเป็ น และ
ๆ
และซับซ้อน ความสามารถในการคิด
ในบริ บทแวดล้อม มาช่วยให้สมบูรณ์
จากการศึ กษาวรรณกรรม วัฒนธรรมองค์กรกับ การบริ หารเชิ ง บูร ณาการ จึ ง สรุ ป
ส
. วัฒนธรรมองค์กร ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาบุคลากร
องค์กรสร้างความผูกพัน
การสร้างวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์กร
อย่างเหมาะสม ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ส่ งผลให้บุคลากรประพฤติปฏิ บตั ิ
ความต้องการขององค์กรอย่างเหมาะสม
ย่อมทําให้บุคลากรปรับตัว (Adaptability)
ได้อย่างเหมาะสม
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.
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีทศั นคติ
และนิ สัยการคิดเชิ งบูรณาการ ได้แก่ การมองให้ครบ หมายถึง มองลึก มองกว้าง มองไกล
รั กการเรี ยนรู ้ คื อ รู ้ อย่า งสหวิท ยาการ ต้องสลัดความเคยชิ น ตัวรั บ รู ้ ส ภาวะแวดล้อม
มี ความคิดในแง่บวก
รักความสมานฉันท์ ลบอคติจากใจ และ
ละเลิกความเห็นแก่ตวั

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ความเป็ นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
จะต้อ งมี ก ารดํา เนิ น งานอย่า งเป็ นระบบ
คือ การกําหนดเป้ าหมาย การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การ
นําแผนไปปฏิบตั ิ
สําหรับ
ใช้ในการวางแผน และดําเนินงานในระยะต่อไปให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การประกัน คุ ณ ภาพ
รู ปธรรมชัดเจน และนักอุ ตสาหกรรมต้องพยายามหาแนวทางพัฒนาคุ ณภาพของผลผลิ ตให้ได้
ๆ
2 เป็ นต้นไป ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ใช้กระบวนการ
ทําให้
อุ ตสาหกรรมของประเทศสหรั ฐอเมริ ก ารุ ดหน้า อย่างรวดเร็ ว
แปลงทาง
เศรษฐกิ จ การค้า ของโลก
าพของสิ น ค้า ได้ ต ามความพอใจ
การพัฒ นามาตรฐานระบบคุณ ภาพ และการประกัน คุณ ภาพจึง ต้อ งคํา นึ ง ถึง เป็ นอัน ดับ แรก
การวางระบบการบริ หารงานภายในองค์ก รให้เป็ นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
การประกันคุณภาพของสิ นค้า ได้แก่ ระบบ ISO โดยองค์กร The International Organization
for Standardization การประกันคุณภาพของสิ นค้าดังกล่าวได้ขยายออกไปในหลายประเทศ และ
มีการนํามาตรฐานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวาง
รั กษาตลาด และ
เตรี ยมตัวเข้าสู่ ตลาดร่ วมยุโรป
รการศึกษา
แห่ งชาติ. (2545 : 10)
และมี กาํ ไรสู งสุ ด องค์กรเอกชน
ต่าง
การควบคุ มคุ ณภาพและมาตรฐาน โดยใช้ระบบ และยุทธศาสตร์ ต่างๆ วนมีการประเมินผล
เป็ นองค์ประกอบสําคัญ เช่น ระบบ QC ระบบ TQM ระบบ Baldrige Award และระบบ ISO
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คุณภาพ

และประเมินคุณภาพ
จากความสําเร็ จของภาคเอกชน
ล้วน
เกิ ดจากการควบคุ ม คุ ณ ภาพ และมาตรฐาน
และการประเมินผลภายนอกเป็ นกลไกสําคัญ ทําให้วงการศึกษาเกิดความตระหนักในด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้นํา หลัก การของการบริ ห ารจัด การของ
ภาคเอกชนด้า นธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมประยุก ต์ใช้ก ับการจัดการศึ ก ษา
สถานศึกษา
และมาตรฐาน
ของการศึกษา
ความสําคัญ และ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ . 2543 : 141 - 193)
2. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
จากการวิจยั มี หน่ วยงาน และนักวิชาก
คุณภาพการศึกษาไว้หลายทัศนะ
สํา นัก งานปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. (2541 : 11) กํา หนดว่า การประกัน
คุ ณภาพการศึกษาเป็ นวิธีการ
หรื อแนวทางในการดําเนิ นงานใน
า นักเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสังคม
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ . (2543 : 24) ได้ให้ความหมายของ
การประกันคุ ณภาพการศึกษาว่า หมายถึ ง การบริ หารจัดการ และการดําเนิ นกิจกรรมตามภารกิ จ
กรมวิชาการ. (2543 : 5) กําหนดว่า การประกันคุ ณภาพการศึกษา เป็ นมาตรการ
ได้ อย่างมีคุณภาพ
สมคิด พรมจุย้ และสุ พกั ตร์ พิบูลย์. (2544 : 54) ให้ความหมายไว้ว่า การประกัน
คุ ณภาพการศึกษา หมายถึ ง กิ จกรรม หรื อแนวปฏิ บตั ิ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายใน และการประกัน
คุณภาพภายนอก
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อุ ทุ ม พร จามรมาน. (2544 : 9) ให้ค วามหมายของการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาว่า หมายถึง การให้หลักฐานข้อมูลแก่ประชาชนว่า บุคคลในโรงเรี ยนทํางานอย่างเต็ม
จากความหมายของการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาดัง กล่ า วข้า งต้น พอสรุ ป ได้ว ่า
การประกันคุ ณภาพการศึกษา หมายถึ ง กระบวนการ
การศึกษาเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
และ
ผูป้ กครอง
ผูจ้ ดั การศึกษา และผูส้ ําเร็ จการศึก ษาว่า
กระบวน
การ
ทุกคนมีส่วนร่ วมในการกําหนดแผนดําเนิ นงาน มีจิตสํานึ กในการพัฒนา
คุ ณภาพระบบงาน
นไปตาม
3. ความสํ าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุ ณภาพการศึ กษา (quality assurance)
วงการศึกษายืมมาจากวงการธุ รกิจ และอุตสาหกรรม
และจัดการเชิ ง
คุณภาพขององค์กรทางการศึกษา Keeley. (2002 : 45) กล่าวถึงวิวฒั นาการของการบริ หาร และ
การจัดการเชิ งคุณภาพในทางอุตสาหกรรม
การตรวจจับ (detection) ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพ (quality inspection) และการควบคุ มภาพ
(quality control)
และประสิ ท ธิ ภาพ
ตรวจจับ
และการจัดการเชิ ง
คือ เป็ นการลงมือกระทําหลังจากข้อผิดพลาด
ต่อมา
จึงมีการพัฒนาระบบการบริ หาร
(preventive) ได้แก่ การประกันคุ ณภาพ
(Total
Quality Management : TQM)
รุ่ ง แก้วแดง. (2546 : 23) ได้กล่าวว่า แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษ
ประมาณ พ.ศ. 2539
หลายท่านมีความวิตกกังวลในผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา
หน่วยงานจากต่างประเทศ ได้แก่ ไอเอ็มดี และนิ ตยสารเอเชี ยวีค ทําการประเมินคุณภาพการจัด
ปรากฎว่า
29 ของเอเชีย
ของไทย
คือ ความพึงพอใจของผู ้
จึงจําเป็ นต้อง

91
นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามา โดยกําหนดเป็ นกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็
การศึกษา โดยได้พิจารณาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษา
และระดับอุ ดมศึ กษา
จํานวนสถานศึ กษามี มาก
จึ ง ต้องกํา หนดรู ป แบบการประเมิ น สถานศึ ก ษาให้ชัดเจน และมี ระบบ เปรี ย บเหมื อนการทํา
ข้อสอบแบบปรนัย ส่ วนระดับ อุ ดมศึ กษาจะมี รูปแบบการประเมิ นต่ า งกัน
เปรี ยบ เช่ น การทํา ข้อสอบแบบอัตนัย จะเน้นเชิ ง คุ ณภาพ รู ป แบบการประเมิน เป็ นรู ป แบบ
กัลยาณมิตร
2 ระดับ มีหลักการเหมือนกันคือ
จับผิดใคร และผู ้
และพัฒนา
สร้างคุณภาพการศึกษาในอุดมคติได้
สามารถสรุ ปได้ว่า การประกันคุ ณภาพการศึกษามีความสําคัญ
3 ประการ
1.
และ
2.

ค และเกิ ด

3. ทํา ให้ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด การศึ ก ษามุ่ ง บริ ห ารจัด การศึ ก ษาสู่ คุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานอย่า งจริ ง จัง
รู ปธรรม
อง
4. หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา. (2546 : 7 - 11) ได้กล่าวถึงหลักการของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้
1. รั ฐ กระจายอํา นาจใ นการกํ า หนดนโยบายการบริ ห าร งานวิช าการ
งบประมาณบุคลากร และทรัพยากรให้จงั หวัด และสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
2. รัฐสนับสนุ นให้ผปู ้ กครอง ผูน้ าํ ชุ มชน
ได้มีส่วนร่ วม
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
3.
ความรับผิดชอบต่อนักเรี ยน และผูป้ กครอง
และผูร้ ับผิดชอบการจัดการศึกษา
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ส

สิ นธุ ระเวชญ์ (2542 : 151) กล่าวถึงหลักการพัฒนาการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมี

คุณภาพ
1. รั ฐ กระจายอํา นาจการกํา หนดนโยบายการบริ หารงานวิ ช าการ งบประมาณ
บุคลากร
สถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท
2. รัฐสนับสนุ นให้ผูป้ กครอง ผูน้ าํ ชุ มชน องค์กร
ร่ วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
3. รั ฐ จะต้องจัด ให้ ก ารควบคุ ม คุ ณภาพการศึ ก ษา มี ร ะบบการตรวจสอบ และ
แทรกแซงคุณภาพการศึกษา และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
กรมวิชาการ. (2543 : 125) ได้กล่
การศึกษาไว้
1. การมี ส่ ว นร่ ว ม (participation) โดยเปิ ดโอกาสให้ ผู ้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(stakeholders) กับผลการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษา เข้ามามี ส่ วนร่ วมคิ ด ร่ วมวางแผน ร่ วม
ดําเนิ นการ ร่ วมประเมิน และร่ วมรับผิดชอบกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. การเสริ มสร้างพลัง (empowerment) โดยสร้างความรู ้ ทักษะ
(stockholder)
ประสิ ทธิ ผล
3. การกระจายอํานาจ (decentralization)
สถานศึ กษาจะพัฒนาคุ ณภาพให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ
วิชาการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต้องการให้มีการกระจายอํานาจการ
บริ หาร
4. การสร้างจิตสํานึ กความรับผิดชอบในพันธะภาระ (accountability) การศึกษา
กับการ
เช่ น
สถานศึกษา

ครู เป็ นต้น

กระบวนการทํางาน และผลงานของ
และประชาชน
5. การปรั บ ปรุ
(continuous quality improvement)
การ
และภายนอกในบริ บทของการประกันคุณภาพ
มิใช่ การจับผิด
หรื อการตัดสิ นให้รางวัลหรื อให้โทษ
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อุทุมพร จามรมาน. (2543 : 60-61) ได้กล่าวถึง หลักการของการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้
1.
และความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา
2.
และผูร้ ับบริ การ
3. ความร่ วมมือทางวิชาการขององค์กร
4. การดําเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบตั ิงานทุกระดับ
5. การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบได้
6.
สามารถสรุ ปหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาได้วา่ ควร
จะยึด (1) หลักความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน
(2)
หลัก การมี ส่ วนร่ วมในการดํา เนิ น งานจัด การศึ ก ษาของทุ ก ฝ่ าย (3) หลัก การเสริ ม สร้ า งพลัง
โดยสร้างความรู ้ ทักษะ
ดการมีส่วนร่ วม
(4)
(5) หลักการเน้นคุณภาพการดําเนิ นงาน
(6) หลักการติดตามตรวจสอบ
(7) หลักการ
รายงานสู่ สาธารณชน
5. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
องกระบวนการประกันคุ ณภาพการศึกษามี 3
(กระทรวง
ศึกษาธิ การ. 2546 : 61)
5.1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา (quality control) ประกอบด้วย
5.1.1 การกําหนดมาตรฐาน ประกอบด้วย
1) ปั จจัยนําเข้า (input)
2) กระบวนการ (process)
ผลผลิต (output)
5.1.2 การพัฒนาปั จจัยทางการศึกษาให้เข้าสู่ มาตรฐาน ประกอบด้วย
1) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และหลักสู ตร
2) กระบวนการเรี ยนการสอน
3) ระบบการบริ หาร และการจัดการ
5.2 การตรวจสอบ และการสร้ างมาตรฐานคุ ณภาพ (quality audit and
intervention) เป็ นกระบวนการติดตาม ประเมินความก้าวหน้าของสถานศึกษา ประกอบด้วย
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5.2.1 การตรวจสอบภายใน (internal auditing) เป็ นการประเมินความหน้า
และรายงานต่อประชาชน
52.2
(external auditing)
การประเมินคุ ณภาพ (quality assessment) คือ กระบวนการตรวจสอบ
คุ ณภาพ
5.3.1 การทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา (review)
5.3.2
(accreditation)
5.3.3 การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (total quality education)
6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 กําหนดไว้วา่ “ ให้มี
และมาตรฐานทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ” โดยระบุวา่ “ ระบบ หลักเกณฑ์
และวิธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
” และได้
อธิ บ ายว่า “ ระบบการประกันคุ ณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตาม
ตรวจสอบ คุ ณ ภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาจากภายใน โดยบุ ค ลากรของ
ระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายนอก หมายถึ ง ระบบการประเมิ น ผล และการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาจากภายนอก โดยสํานักงานรั บรองมาตรฐาน และประเมิ น
คุ ณภาพการศึกษา หรื อบุคคล
ประกันคุณภาพ และให้มีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ”
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546 : 10) ได้วิเคราะห์
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา
1.

หรื อการตรวจสอบ แต่เป็ น

ระจายอํานาจบริ หารการศึกษา
2. มาตรฐานการศึ ก ษาจะต้อ งสอดคล้ อ งกับ เจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
และยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. การประกันคุณภาพมีภารกิจหลัก 4 ส่ วน
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3.1 การกําหนดมาตรฐาน หรื อหลักเกณฑ์ของระบบการประกันคุ ณภาพ เป็ น
3.2 การประเมิ นภายใน
ประเมินภายใน โดยดึงชุมชน
3.3 การประเมินภายนอก ให้องค์กรอิสระในรู ปองค์การมหาชน
การประเมิ น ภายนอก
เพราะต้ อ งการให้ มี อิ ส ระจาก
ฝ่ ายราชการ
และเอกชน
3.4
การศึกษา
4. ระบบ หลักเกณฑ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
(
) พ.ศ. 2545 และมาตรา วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
และเสรี ภาพของบุคคล
29 ประกอบกับมาตรา ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย บัญ ญัติใ ห้ ก ระทํา ได้โดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญญัติ แห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
4.1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (หมวด 1 และหมวด 2 ข้อ 2-12)
4.1.1 ให้หน่ วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา
ผูเ้ รี ยนทุ กคนจะ
และคุ ณลักษณะ
4.1.2 ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา
ของการบริ หารการศึกษา
4.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2.2

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2.3 จัดระบบบริ หาร และสารสนเทศ
4.2.4 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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4.2.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4.2.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา
4.2.7
4.2.8
4.3 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ยึดหลักการมีส่วนร่ วม
ชุมชน
วข้อง โดยการส่ งเสริ ม สนับสนุน และกํากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
4.4.1 ให้ส ถานศึ ก ษาจัด
คุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.4.2
สถานศึกษา
1) กํา หนดแนวทาง และวิธี ดาํ เนิ น การประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา
2) กํา กับ ติ ด ตาม และให้ ค วามเห็ น
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3)
และรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.4.3
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.4.4 ให้ ส ถานศึ ก ษากํา หน
ครอบคลุ มสาระการเรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับสภาพผูเ้ รี ยน
4.4.5 ให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
คํานึงหลักและค
1)
ความจําเป็ นอย่างเป็ นระบบ และมีแผนปฏิบตั ิการประจําปี รองรับ
2) กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสําเร็ จของการ
และเป็ นรู ปธรรม
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3)

หรื อผลการวิจยั หรื อข้อมูลเชิ ง
ป
กระบวนการเรี ยนรู ้
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การวัดผล และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการบริ หาร
จัดการ
4)
5)
ผูเ้ รี ยนรับผิดชอบ
6)
และแนวทางให้บิดา มารดา ผูป้ กครอง
และบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
7) กํา หนดการจัด งบประมาณ และการใช้ท รั พ ยากรอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4.4.6 ให้ส ถานศึ ก ษาดํา เนิ นงานตามแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา
อง และบรรลุ
เป้ าหมาย
4.4.7
ทบทวน และรายงานการดํา เนิ น งานตามแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
เช่ น การสั ง เกตพฤติ ก รรม และ
กระบวนการทํางานการสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณาหลักฐานร่ องรอยการปฏิบตั ิงาน การ
พิจารณาตัวอย่างผลงาน และแฟ้ มสะสมงาน การใช้แบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และ
แบบวัดมาตรฐาน เป็ นต้น
ปรับปรุ ง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.4.8
สําคัญ
4.4.9 ให้สถานศึ กษาจัดทํารายงานคุ ณภาพการศึ กษาประจําปี โดยระบุ
ความสําเร็ จตามเป้ าหมา
พร้อมหลักฐาน
ข้อมูล
เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด
และ
สาธารณชน
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แนวการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้องสามารถตอบ
คําถามสําคัญ 3
ได้แก่
1. นักเรี ยนทุ กคนมี การเรี ยนรู ้
หรื อไม่
2. รู ้ได้อย่างไรว่านักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
3.
ได้
สถานศึ ก ษาจึ ง ควรกํา หนดวิธี ก ารดํา เนิ น งาน
เป็ น
สถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสบการณ์ การพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาแต่
1.
ผูเ้ ข้าใจ และสามารถปฏิ บตั ิงานตาม
ระบบคุณภาพได้
อย่างมีระบบ
การจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดการปั จจัยนําเข้า
บรรลุ ผลการนิ เทศติดตาม ปรับปรุ ง
เป็ นต้น คุ ณภาพการศึกษาจึงเป็ น
บุคลากรทุกคนจึงมีบทบาท
ๆ
โรงเรี ยน ตลอดจนต้องสร้ างจิตสํานึ ก สร้างความตระหนัก (awareness)
ฝ่ าย
2. ปรับแต่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา หรื อกําหนดวิสัยทัศน์ใหม่
วิสัยทัศน์
(stakeholder)
ๆ
คาดหวัง ไว้ใ ห้สํา เร็ จ
ว
วิสัยทัศน์ดว้ ย

ทุก

การพัฒนาตนเองการมีวสิ ัยทัศน์ของโรงเรี ยนมีความเป็ นเอกภาพ เป็ นแกนสําหรับวิถีการดําเนิ นงาน
วิสัยทัศน์จึงต้องมีการปรั บแต่งให้ทนั ต่อสถานการณ์ หรื อ
กําหนดให้สอดคล้องกับความปรารถนาของชุมชน และให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

99
. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การจัด ทํา ข้อ มู ล สารสนเทศเป็ นการสร้ า งระบบการจัด การข้อ มู ล คุ ณ ภาพ
ห้องเรี ยน เป็ นรายบุคคล
/ กลุ่มวิชา และระดับโรงเรี ยน
แทบทุกแ
ผูเ้ รี ยน และบุคลากรอยูแ่ ล้ว ควรได้นาํ มาวิเคราะห์หา
จุดเด่น
ได้แก่
การกําหนดวิสัยทัศน์ / กําหนดภารกิจ และเป้ าหมาย
ง่าย และจัดระบบข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่
เช่น
ครู คุณภาพ
การเรี ยนการสอน
โครงการ
จัดให้แก่
ผูเ้ รี ยน การมีส่วนร่ วมของบิดามารดา ผูป้ กครอง และชุ มชน
เรี ยน และความประพฤติของผูเ้ รี ยน
. พัฒนามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
การพัฒนาเยาวชนของชาติ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีศกั ยภาพพอในการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้
5. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
กา
ได้แก่
3 และ 6
3 และ 6
ในวิชาแกน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน การประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ จะกระทํา
ทุกปี ในวิชา
และเหมาะสม ส่ วน
6 จะมี
การประเมินด้วยแบบทดสอบความถนัดทางการเรี ยน หรื อ SAT (scholastic aptitude test) ทุกปี
ดําเนิ นการโดยหน่ วยงานส่ วนกลางร่ วมมือกับหน่ วยงานต้นสังกัด
การศึกษา
6. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
โรงเรี ยนจะต้องแสดงภาระ
ความรั บผิดชอบในการจัดการศึ กษาให้แก่ บิ ดามารดา ผูป้ กครอง ชุ มชน หน่ วยงานต้นสังกัด
ารศึ กษา โดยแสดงถึ งผลของความ
พยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี อย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านหลักสู ตร และการเรี ยน
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การสอน
ด้านการพัฒนาวิชาชี พ ด้านการจัดองค์กร และบริ บทของ
โรงเรี ย น และด้า นการมี ส่ วนร่ วมของผูป้ กครอง และชุ ม ชน ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาจะดําเนิ นการพัฒนาต่อไป และใช้เปรี ยบเทียบ
ผลข้ามปี
และทิ ศทางการพัฒนาคุ ณภาพในระยะยาว
รับผิดชอบต่อสาธารณชน
โดยรายงานให้ทราบผลของการปฏิบตั ิงานใน
รอบปี สาธารณชนจะเป็ นผูต้ รวจสอบประสิ ทธิ ภาพ และประเมินความคุ ม้ ค่า
หรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
7. สาระสําคัญของรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี ของสถานศึกษา
7.1
/
อน
7.2 โครงสร้างการบริ หารองค์กร
7.3 จํานวนครู / จํานวนผูเ้ รี ยนปั จจุบนั
7.4 วิสัยทัศน์ และภารกิจ
7.5 ภาพรวมของสถานศึกษา
8. สรุ ปผลการดํา เนิ น งานพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในรอบปี
การศึกษา
8.

เรี ย น

8.2
สถานศึกษา
8.3 ความก้า วหน้า และความสํา เร็ จ ของการดํา เนิ น งานกิ จ กรรมสํ า คัญ ของ
และชุมชนในด้านต่างๆ
8.4 ความสํา เร็ จ
8.5
9. สภาพ และผลการพัฒนาสถานศึกษา ตามเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ / แนวทางของ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เช่น
9.1 คุณภาพผูเ้ รี ยน
9.2 คุณภาพการเรี ยนการสอน
9.3 คุณภาพการเรี ยนรู ้ ความก้าวหน้า และผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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9.4 การบริ หารจัดการสถานศึกษา
9.5 การพัฒนาบุคลากร
9.6 ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
9.7 ทรัพยากร งบประมาณ
9.8 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปี ต่อไป เช่น สรุ ปผล
การดําเนิ นงานตามเป้ าหมาย
กําหนดในรอบปี สรุ ปประสิ ทธิ ภาพของการจัดการศึกษา และแนวทางพัฒนาในปี ต่อไป
10. การกํากับ ติดตาม ประเมิน และผดุงระบบประกันคุณภาพ
การกํากับ ติดตาม ประเมิน และผดุ งระบบประกันคุ ณภาพ
และประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํา เนิ น งานของระบบประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดย
ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และผดุ ง ระบบประกัน คุ ณ ภาพ
ได้แ ก่ สํานักผูต้ รวจราชการกรมวิชาการ และหน่ วยงานต้นสังกัด
สนับสนุ น ให้ระบบประกันคุ ณภาพกา
11. มาตรฐานการประกันคุณภาพ
27 มาตรฐาน 91

ออกเป็ น 3 ด้าน คือ
11.1 มาตรฐานด้า นผู เ้ รี ย น มี 12 มาตรฐาน 38
เน้น การ
พัฒ นาการด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั ง คม โดยมุ่ ง ให้ ผูเ้ รี ย นเป็ นคนดี มี
ความสามารถตามศักยภาพ และมีความสุ ข
11.2 มาตรฐานด้า นกระบวนการ มี 6 มาตรฐาน 29
เน้นใน
ด้านกระบวนการบริ หารจัดการและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
11.3 มาตรฐานด้า นปั จ จัย มี 9 มาตรฐาน 24
เป็ นการ
กํา หนดคุณลักษณะ หรื อสภาพความพร้อมของผูบ้ ริ หาร ครู หลักสู ตร
27 มาตรฐาน 91
ศัก ยภาพ และมี ความพร้ อม
ประเมินคุณภาพภายนอกในระยะต่อไป
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สรุ ปได้วา่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต้องดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบ โดยมี
ประการ ได้แก่
. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
. การจัดระบบบริ หาร และสารสนเทศ
. การดําเนินงานตามแผนพัฒนานาการศึกษาของสถานศึกษา
. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
. การจัดทํารายงานประจําปี ของสถานศึกษา
.
7. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
กระทรวงศึกษาธิ การ สํานักงานค
และสํานักงาน
เขต
ได้ตระหนักในภารกิ จการส่ งเสริ ม และ
พัฒนาระบบประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา
(
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
เขต . 2553 : 98)
. ส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาให้แก่ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ผูร้ ับผิดชอบ ครู ศึกษานิเทศก์
1.1
และอบรมเชิ งปฏิบตั ิการการพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพภายใน
1.2
และมีผลการประเมินคุณภาพระดับดี และดีมากทุกมาตรฐาน
1.3 เผยแพร่ เอกสารของต้นสังกัด
จัดทํา
1.4 แจ้ง ประกาศใช้ม าตรฐานการศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย
ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.5 จัด ทํา เกณฑ์ก ารประเมิ น ตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย ระดับ
การศึ กษา
และการศึกษาพิเศษ
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1.6
คุณภาพให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา
1.7 ส่ งเสริ มให้สถานศึ กษาจัดทํา แผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา การประเมิ น
ตนเอง และการจัดทํารายงานประจําปี
1.8 นิเทศติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา
คือ 1) สถานศึกษามีการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในทุกแห่ง แต่คุณภาพของระบบประกันคุณภาพยังขาดประสิ ทธิ ภาพ
ยังขาดการกํากับติดตาม
2)
ใน
3 มาตรฐาน ได้แก่
4, 5 และ
คุณภาพนักเรี ยนอย่างสู ง และ 3) ผูน้ ิ เทศติดตามยังมีความรู ้ ความเข้าใจ
คุณภาพภายในแตกต่างกัน
2. งานตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
น
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2 ได้ดาํ เนินการ
2.1 จัด ทํา ระบบการตรวจคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยยึ ด มาตรฐาน
18 มาตรฐาน พร้อมเกณฑ์การประเมิน
2.2 นิ เทศสถานศึกษา
ค้นหาจุดเด่น จุดพัฒนา
ของตนเองได้
2.3
หาจุดพัฒนา
หาแนวทางการพัฒนาปรับปรุ ง และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
2.4
ไม่ได้มาตรฐาน
2.5
ต้นสังกัด ประกอบด้วย
ศึกษานิ เทศก์ทุกท่าน
ร่ วมเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด ปี ละประมาณ
50 โรงเรี ยน (ประเมินอย่างน้อย 1
ในรอบ 3 ปี )
2.6 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
2.7 จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัดสถานศึกษา ออกเป็ น 2 ประเภท
คือ ก และ ข
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จากการดําเนิ นงาน
คือ 1) การตรวจสอบยังไม่ครอบคลุม
สถานศึกษาทุกแห่ ง 2)
และ 3) คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังขาดความรู ้
วจสอบ
3. ส่ งเสริ ม และประสานงานการประกันคุ ณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา
ได้ดาํ เนินการ
3.1 ประสานศูนย์เครื อข่าย สมศ. พัฒนาผูบ้ ริ หาร และผูร้ ับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพรอบแรก
และรอบสอง การจัดกระทําข้อมูลสารสนเทศ
ยมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
3.2 ประสานงานระหว่างสถานศึ กษาในสังกัดกับ สํานักงานรั บรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน )
นคุณภาพภายนอก
3.3 ติ ดตามผลการประเมิ น คุ ณภาพภายนอก จัดทํา ระบบข้อมู ล สารสนเทศ
เผยแพร่ ข ้อ มู ล สู่ ส ถานศึ ก ษา และศึ ก ษานิ เทศก์
การศึกษาต่อไป
3.4 จัดที ม งานร่ วมพัฒนา
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ยังไม่รับรองมาตรฐาน
คือ 1) สถานศึกษารับรู ้ข่าวสารระหว่าง
สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์ก ารมหาชน) กับสถานศึกษา
รวดเร็ ว และ 2) ระบบข้อ มูล สารสน
แต่ย งั ไม่ส มบูร ณ์ เพราะ
สถานศึ กษาบางแห่ งยัง ไม่ได้รับผลการประเมินจากผูป้ ระเมินคุณภาพภายนอก ส่ วนข้อมูลจากการ
รายงานประจําปี พบว่า
แต่ใช้การสรุ ป
จากเอกสาร และจากการรายงานผลจากผูร้ ับผิดชอบโครงการ /
จึงอาจทําให้ขอ้ มูล
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1
และการศึกษาพิเศษ
4.2 รวบรวมเอกสาร
นคุ ณ ภาพภายในเผยแพร่
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
4.3 ส่ งเสริ ม ให้ส ถานศึ ก ษาใช้ผลการวิจยั มาตรฐาน และการประกันคุ ณภาพ
ภายในใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
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คือ 1) เ อกสารงานวิจยั ยังมีนอ้ ย การ
เก็บรวบรวมยังไม่เป็ นระบบ 2) ขาดการวิเคราะห์ สัง เคราะห์ ง านวิจยั และ 3) สถานศึ ก ษา
และสํานักงาน
การศึกษานําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนางานน้อยมาก

การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

มีความสําคัญต่อความสําเร็ จของงาน เป็ นตามหลักการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพระบบ
P-D-C-A

1. การนิเทศ
1 ความหมายของการนิเทศ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
( ) คําว่า นิ เทศ หมายถึง
หรื อแสดง ในภาษาอังกฤษใช้วา่ “ Supervise ” และการนิ เทศ “ Supervision ”
Wiles. (1974 : 27 - 31) กล่าวว่า การนิ เทศเป็ นกิจกรรม
ปรับปรุ งการสอน
รวมถึ งการอบรมครู และการพัฒนาหลักสู ตร
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน ( ) ได้ให้ความหมายของการ
นิ เทศการศึกษาว่า การนิ เทศการศึกษา หมายถึ ง การช่วยพัฒนาแนะนําให้การสนับสนุ น ให้ความ
ร่ วมมื อ ร่ วมดําเนิ นการควบคุ ม การดําเนิ นการนิ เทศสนับสนุ นภาคปฏิ บตั ิ
การศึกษาดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ
Dull. (1981 : 5) ได้ให้ความหมายว่า การนิ เทศการศึกษาเป็ นการกระทํา
น
ของครู ก ล่ า วโดยสรุ ป การนิ เ ทศ (Supervision) หมายถึ ง การแนะนํา ให้ ค ํา ปรึ ก ษา
และปรับปรุ งคุณภาพของงาน
ผูน้ ิ เทศ และผูร้ ั บ การนิ เทศ สํ า หรั บ ในงาน
เป็ นลัก ษณะของการนิ เทศการศึ ก ษา
กระบ
และผูร้ ับการนิ เทศ โดยในระดับสํานักงานเขต
ผูน้ ิ เทศ คือ
และศึกษานิ เทศก์
และผูร้ ับการนิ เทศ คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อน ส่ วนในระดับสถานศึกษา ผูน้ ิ เทศ คือ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูร้ ั บผิดชอบงานประกันคุ ณภาพการศึ ก ษา และผูร้ ั บการนิ เทศ คื อ
ครู ผสู ้ อนทุกคน
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1

จุดมุ่งหมายของการนิเทศ

หรื อมุ่งพัฒนาผูร้ ับการนิ เทศให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สําห
Gwynn (1974 : 27 - 31) กล่าวว่า
ช่วยพัฒนาครู ให้เกิด
นร่ วมงาน
ช่วยเหลือครู ในการจัดหา
ช่วยเหลือครู ในการปรับปรุ งวิธีสอน ช่วย
สร้างลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ให้แก่ครู ช่วยเหลือครู ในการประเมินผลการเรี ยน ช่วยกระตุน้ ให้
รู ้จกั ประเมินผลการทํางาน และความก้าวหน้าของตน ช่วยให้ครู มีความรู ้สึกว่าได้รับผลสําเร็ จ
ปลอดภัย ในการทํา งาน ช่ ว ยเหลื อ ให้ค รู ร่ ว มมื อ ในการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร
นําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
และความก้าวหน้าของโรงเรี ยน
แก่ชุมชน
Good. (1973 : 121) ได้กาํ หนดจุ ดมุ่งหมายของก
ช่ วยเหลื อ ครู ใ นการปรับ ปรุ ง การสอน
วิชาชี พ และการพัฒนา
และปรับปรุ งจุดประสงค์ การสอน
วิธีสอน และประเมินผลการเรี ยน
1 รู ปแบบการนิเทศ
การพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาผูน้ ิ เทศให้มีภาวะผูน้ าํ และมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ใช้วิธีการ
(สํานักงาน
ได้แก่
(Reflective Coaching)
1.1)
และความ
จริ ง ของการกระทําให้เป็ นระบบด้วยบรรยากาศสร้ างสรรค์
1.2)
ความรู ้ และปั จจัยภายนอก
และลงมือกระทํา
และพัฒนาตนเอง
1.3) ศึกษานิ เทศก์สร้ างความไว้วางใจ (Building trust) ความ
เข้าใจและ
)
(Coach)
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2.1)
วิธีสอน รวมถึงมีบุคลิกภาพ
2.2) มีความยืดหยุ่น ไวต่อความรู ้ สึก และเป็ นกัลยาณมิ ตรกับทุกคน
2.3)
และวัฒนธรรม
การทํางาน
2.4) มี ก ารพัฒนาทัก ษะ การฟั ง การคิ ด การถาม และการเขี ย น
2.5) มีกระบวนการคิดทบทวน (Reflective Thinking)
2.6) มี พ ฤติ กรรมการมองเชิ งบวก จับ ถู ก
ตนเอง
2.7) มีก
ใดๆ
2.8) ช่ ว ยกํ า หนดจุ ด พัฒ นา

และสนั บ สนุ น ความ

กิจกรรม เทคนิค พฤติกรรมการโค้ช (Coach)
3.1) ศึกษานิเทศก์แบบโค้ช (Coach) แนะนําตน
และสร้าง
โดยใช้พฤติ กรรมเชิ งบวก และจับถู ก แล้วต่อยอดความคิ ด
และการกระทําในระหว่างการสนทนา
3.2) ขอให้ผรู ้ ั บการโค้ช (Coach) แนะนําตนเอง
ได้คิดได้ทาํ และได้แก้ปัญหาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนจนประสบความสําเร็ จ รวมถึ งการ
สะท้อน
หรื อพัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อไป
3.3) ศึ กษานิ เทศก์ผูโ้ ค้ช (Coach)
และ
แววตาบ่งบอกถึงความ
และ
ชัด ควรใช้คาํ
3.4) ในขณะสนทนา โค้ช (Coach)
กระตุน้ ให้ผเู ้ ล่ามีกาํ ลังใจ และอยากเล่าต่อ
3.5) ถ้ามีผรู ้ ับการโค้ช (Coach)
อยูใ่ นวงสนทนาด้วย ควร
เปิ ด
ชจะเติม
3.6) ถ้ามี ประเด็นคําถาม ควรเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่ มได้ลอง
คิดหา
หรื อให้ขอ้ เสนอแนะ
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4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)
4.6)
4.7)
4.8)

และกระบวนการโค้ช (Coach)
Creates trust
Has “ big ears, small mouth ” (ฟังมาก และพูดน้อย)
Is non - judgemental (โค้ชไม่ใช่ผตู ้ ดั สิ น)
Asks questions
Shows empathy (มีความรู ้สึกร่ วม เห็นอกเห็นใจ)
Is a constructive critic (วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์)
Challenges (สนับสนุนให้ลองวิธีใหม่ๆ )
Makes suggestions or Gives advice (มีการให้ขอ้ เสนอแนะ

4.9) Invites talk (กระตุน้ ให้มีการพูดคุย)
4.10) Sustained over time
4.11) Sets and monitors targets (แบ่ง เป็ นช่ วง และ
วางเป้ าหมายชัดเจน
4.12) Gives ownership to teacher (ทําให้ผรู ้ ับการโค้ชรู ้สึกว่า
ตนเองเป็ นเจ้าของความคิด และการกระทํา
(Coach)
5.1) ครู มี คุ ณ ภาพ ได้ แ นวคิ ด
สะท้อนคิด (Reflective Coaching) สามารถนํา ไปใช้แ ก้ปั ญ หา และปรั บ ปรุ ง การเรี ย น
การสอนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
5.2) ผู ้ เ รี ยนมี คุ ณ ภาพ ผู ้ เ รี ยนได้ รั บ การแก้ ปั ญหาการเรี ยนรู ้
ตามสภาพจริ ง
5.3) โรงเรี ยนมี คุ ณ ภาพ โรงเรี ยนเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู ้
มี นวัตกรรมทางการศึ
แ
และ
คุณภาพการศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
Supporting)
แนะนํา

(Mentoring
ก

and

(Mentoring)
และคุณภาพ
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(Mentoring)
1.1) เป็ นผูแ้ นะแนวกลุ่ มผูร้ ับการดูแล (Mentee) ในการพัฒนา
หรื อแก้ปัญหา และอุ ปสรรคการทํางาน โดยให้ผูร้ ั บการดู แล (Mentee) ตัดสิ นใจ และเลื อก
แนวทางในการพัฒนา หรื อแก้ปัญหาด้วยตนเอง
1.2)
Mentee แต่ละคนในกลุ่ม
จุดแข็ง โดยวิธีการให้ผรู ้ ับการดูแลเล่าปั ญหา
Mentor
เห็นอกเห็นใจ
และด้านไม่ดีอย่างตรงไปตรงมา และเป็ นมิตร
1.3) เป็ นผูก้ ระตุ ้น ให้ ก ลุ่ ม รั บ การดู แ ล มองภาพวิ สั ย ทัศ น์ และ
อนาคตของสถานศึกษาว่าจะไปทิศทางใดในอนาคต
การศึกษา
1.4) เป็ นผูม้ ีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ทํา
ให้มีแนวทางในการจัด การศึ กษาให้ประสบความสําเร็ จ และสามารถให้แนวทางแก่กลุ่มผูร้ ั บการ
ดูแล Mentee ในการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ให้บรรลุต
Mentee กับบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
สามารถช่วยให้ Mentee เกิดการเรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิงานได้
1.5)
Mentee ได้มี
(Visibility)
) การใช้วธิ ี การ Mentoring จะช่วยให้กลุ่มประสบความสําเร็ จ
2.1) การช่วยให้กลุ่มกําหนดประเด็นในการประชุมพบปะกัน
2.2)
2.3) การกระตุน้ ให้กลุ่มแสดงความคิดเห็น
2.4)
2.5)
2.6) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่สมาชิกในกลุ่มเป็ นรายบุคคล
ประโยชน์ของการนิเทศแบบ Mentoring
3.1)
มีศกั ยภาพ ได้เร็ วกว่าปกติ
3.2)
และมีศกั ยภาพ
ในการทํางานสู ง ให้คงอยูก่ บั หน่วยงาน
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3.3) กระตุน้ ให้
3.4) สร้ างบรรยากาศของการนําเสนองานใหม่ๆ หรื อความคิดนอก
กรอบ
3.5) ส

(Two Way)

(Research Based Supervision : RBS)
การวิ จ ั ย ปฏิ บ ั ติ ก าร ศึ ก ษานิ เทศก์ ปฏิ บ ั ติ ก ารนิ เทศ โดยใช้
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบ P - A - O - R (Plan - Action - Observe - Reflect) โดย
ศึกษานิ เทศก์จะค้นหาปั ญหาและแนวทางพัฒนาโรงเรี ยน
ในการแก้ปั ญหา รวมถึ ง การค้นหา
(Working in Classroom) โดยศึกษานิ เทศก์จะร่ วมคิด ร่ วมทํา รวมถึง
โรงเรี ย นอย่า งกัล ยาณมิต ร
สะท้อนคิด (Reflective Coaching)
คุ ณลักษณะผูเ้ รี ยนทุกมิติ ให้บรรลุ ตามเป้ าหมายของหลักสู ตร
นวัตกรรม
ทศก์ และครู ต่างทําวิจยั
ปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์ปัญหา โดยศึกษานิเทศก์จะค้นหาปั ญหา และแนวทาง
การแก้ปั ญหา โดยเข้า สั ง เกตการณ์ ส อน
ในการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนร่ วมกับ ครู ใ นโรงเรี ย น แล้วนํา ปั ญหาหรื อแนวทางการแก้ปั ญหามา
วิเคราะห์ร่วมกันกับครู
การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และพิจารณารายการนวัตกรรม
โดยศึกษานิ เทศก์นาํ ผลการวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกับครู มาศึกษา
วิเคราะห์ในเชิ งวิชาการ และศึกษาค้นค
และนํา ทางเลื อ กดัง กล่ า วไปสู่ ก ารพิ จ ารณาร่ ว มกัน กับ ครู ใ นโรงเรี ย น
เหมาะสมในการแก้ปัญหาต่อไป
)
โดยศึกษานิ เทศก์ และครู ร่วมกัน
และเลื
ความเหมาะสม
ไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งในห้องเรี ยน และโรงเรี ยน
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นวัตกรรม
นวัตกรรมต่อไป
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม)

สร้ า งต้ น แบบนวัต กรรม ศึ ก ษานิ เ ทศก์ และครู ร่ วมกั น สร้ า ง
โดยยึดหลักวิชาการ และทฤษฎี
D 1 : Development - 1 และ R1 : Research - 1

ทดลองใช้
หลังจากการสร้ าง
ต้นแบบนวัตกรรมแล้ว ศึกษานิเทศก์
หรื อ
โรงเรี ยน
บรรลุ เ ป้ าหมายได้ จึ ง ต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง นวัต กรรม
นวัตกรรม
D 2 : Development - 2 และ R 2 : Research - 2
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม)
ทดลองภาคสนาม หลั ง จากทดลองใช้ และพัฒ นาต้ น แบบ
นวัต กรรม
ศึ กษานิ เทศก์
หรื อ
โรงเรี ยน และร่ วมกันสังเกตผล
D3:
Development - 3 และ R 3 : Research - 3
การประเมินผลการทดลองใช้ สรุ ปผล และเขียนรายงานการพัฒนา
นวัตกรรม หลัง จากศึ ก ษานิ เทศก์ และครู ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม และทดลองใช้นวัตกรรม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว
และผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาเขียนรายงานเป็ นเชิงวิจยั
น ของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมแล้ว
ศึ กษานิ เทศก์ และครู ไ ด้เ รี ย นรู ้ ร่ ว มกัน
ศึกษานิ เทศก์และครู ในห้องเรี ยน และโรงเรี ยน ตามแนวทาง Working with the teacher in the
classroom
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ อย่างมีคุณภาพ และผลพลอยได้คือ เกิ ดรายงานวิจยั ของ
ศึกษานิเทศก์และครู
ร่ ว มเรี ย นรู ้
กระบวนการวิจยั เป็ นฐานในการพัฒนา
ปฏิบตั ิงานหรื อในห้องเรี ยน (Working in Classroom

วิจยั ยึดหลักผูร้ ับการนิ เทศ คือ
Reflective
Coaching) โดยใช้
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หน้

P-A-O-R)

4 การนิเทศเต็มพิกดั
การนิ เทศเต็ม พิก ัด หมายถึ ง นิ เทศโดยระดมพลัง ของการนิ เทศ
จํานวนอัตรากําลัง บุคลากร เทคนิควิธีการ
เชิงปริ มาณ และคุณภาพ
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการนิเทศด้วย 1 ตรง 2 เต็ม ประกอบด้วย
- ตรงประเด็ น
และประ
ค้นหาสาเหตุ
ได้จริ ง
- เต็มกําลัง เป็ นการนิ เทศอย่างความสามารถ เป็ นการระดมสรรพ
กําลังสติปัญญา / วิชาการ และทรัพยากรต่างๆ
ผูบ้ ริ หารแก้ไขปั ญหาคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายให้เห็นผลอย่างรวดเร็ ว
และ

หลักการของการนิเทศเต็มพิกดั
การนิ เทศเต็มพิกดั

และมี

มีการสร้างทีม และเครื อข่ายการนิ เทศให้เกิดพลัง และพัฒนา
ศักยภาพผูน้ ิเทศอยูเ่ สมอ
มุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้รั บ การนิ เ ทศรู ้ จ ัก วิ ธี ก ารทํา งานด้ ว ยตนเอง มี
ความสามารถนําตนเอง และสามารถตัดสิ นใจด้วยตนเอง ค้น
วัตถุประสงค์
บาย
กระทรวงศึกษาธิ การ และการปฏิรูป
และการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน
ให้สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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เป้ าหมาย
สนั บ สนุ น การดําเนิ นงานของโรงเรี ยน ให้สามารถบริ หารจัดการ
เรี ยนการสอน พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสู ตร
ดํารงชีวติ ให้ อยูร่ อดปลอดภัยในสังคมโลก
โดยมีเป้ าหมาย
โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนได้รับการนิ เทศ และพัฒนาคุ ณภาพใน
การบริ หารการศึกษา
)
การเรี ยน
) การเตรี ยมความพร้อมเด็กปฐมวัย
) การยกระดับการอ่านออกเขียนได้ การคิดเลข และการ
) การพัฒนาจิ ตสํานึ กในความเป็ นไทย มี จิตสาธารณะ
และอยูอ่ ย่างพอเพียง
) การใช้คอมพิวเตอร์ พกพาในการเรี ยนรู ้
) การเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
) การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายใน
) การนิเทศภายใน
ศึ ก ษานิ เทศก์ทุ กคนใช้ศ กั ยภาพสู ง สุ ดในการนิ เทศโรงเรี ย น
ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน ICT
ไว้วางแผนการนิเทศ และนําเสนอผลการนิเทศออนไลน์
โรงเรี ยนทุกโรงได้รับการนิเทศอย่างน้อย 2
โรงเรี ยนทุกโรงมีการเตรี ยมความพร้อมเด็กปฐมวัย
โรงเรี ย นทุ ก โรงจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสู่ ประชาคม
อาเซี ยน
จิตสํานึกในความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ และอยูอ่ ย่างพอเพียง
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และส่ งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 ร้ อยละ 80 สามารถใช้คอมพิวเตอร์
พกพาประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
เลขเป็ น

5
ร้อยละ 3
5) จากการ

ประเมิน

3

5
4.10) ศึกษานิ เทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และ

ความจะเป็ นในด้านต่างๆ
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ทุ ก คนดํา เนิ น การนิ เ ทศเต็ ม พิ ก ัด ได้ อ ย่ า ง
มี ประสิ ทธิ ภาพ
ศูนย์พฒั นาการนิเทศ
(ศนฐ.) มีผลการวิจยั ประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงาน
ศูนย์พฒั นาการนิเทศ และเ
(ศนฐ.) มี ระบบฐานข้อมูลศึ กษานิ เทศก์ ระบบนิ เทศออนไลน์
การนิเทศการศึกษา (สํานักง
: 2555)
จึงสรุ ปได้ว่า การนิ เทศ (Supervision) เป็ นกิ จกรรมความร่ วมมือระหว่างผูป้ ฏิ บตั ิงาน
สนับ สนุ น
เป้ าหมาย การนิ เทศการศึกษามี หลายรู ปแบบ
เกิดผลลัพธ์ของการนิ เทศ คือ โรงเรี ยน ครู
มีคุณภาพ
งานวิจยั มี
4 รู ปแบบ คือ
และผูส้ นับสนุ น (Mentoring and Supporting) การนิ เทศ
และการนิเทศเต็มพิกดั
2. การติดตามตรวจสอบ
2.1 ความหมายของการติดตามตรวจสอบ

. (2551 : 4) ได้ให้ความหมาย
ของการติ ดตามตรวจสอบ (monitoring) ว่า หมายถึ ง การศึ ก ษาความก้า วหน้า การบริ ห าร
การจัดการศึกษา และการดําเนิ นการของหน่วยงาน และสถานศึกษา

115
การศึกษา สอดคล้องกับ Harvey (2004)
การติดตามคุณภาพภายในเป็ นกระบวนการ
ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ทางการศึกษาภายในหน่วยงาน หรื อองค์กร
การติดตามทางสังคม (social monitoring)
ยอมรับว่ามี ความสําคัญ และจําเป็ น
การกํากับ
ติดตาม (social monitoring) เป็ นกิ จกรรมแนวทางในการตรวจสอบผลของการดําเนิ นงานว่า
เป็ นไปตามพันธกิจ
มีผลต่อการสนับสนุ น การวิจยั การติดตาม และการ
แลกเ
การ
มีแนวโน้ม
สําคัญ ๆ
และธรรมชาติ
(sustainable development) นอ
ยัง ได้กาํ หนดภาระงาน
ติ ดตามทางสังคมไว้
1. การอธิ บาย (description) ถึ งสภาวะ
และสังคม
2. การเตือนล่วงหน้า (early warning)
3.
(prospection)
4. การประเมิ น ผล (evaluation) การควบคุ ม เป้ าหมาย วิ สั ย ทัศ น์ และ
วัตถุประสงค์
5. การสนับสนุนการตัดสิ นใจ (decision support)
6.
อสาร (information and communication) จัดเตรี ยม
ข้อมูลข่าวสาร
7. ศาสตร์ หรื อความรู ้ (science) จัดหาข้อมูล และเวลา
คณะทํางาน (workshop) ควรจะพิจารณาอย่าง
ของความรู ้ ความเข้าใจของผูน้ าํ ไปปฏิ บตั ิ (politicians)
จําเป็ นต้องรู ้ และเข้าใจในวงจรของนโยบาย (policy) การเตรี ยมการ (preparation) กฎเกณฑ์
(formulation) ความสําเร็ จ (execution) และการประเมินตนเอง (evaluation) การติดตามจะต้อง
ตอบคําถาม 2 ข้อ คือ
1.
(ชัดเจน) จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างไร
2. เป้ าหมาย (goals) ในเชิงนโยบาย อะไรควรจะปรับแก้ไขใหม่
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การกํากับ
ติดตาม
(monitor)

นโยบายด้านการ
เตรี ยมการ
(preparation)
นโยบายด้านการวัด
ประเมินผล
(evaluation)

การกํากับ
ติดตาม
(monitor)

ภาพ

นโยบายด้าน
การกําหนด
กฎเกณฑ์
(formulation)
ความสําเร็ จ
(execution)

บทบาทของการติดตามในลักษณะวงจรของนโยบาย
: J. M. Werner & R. L. DeSimone. (2013)

การติดตามหรื อการติดตามควบคุ ม (monitoring and control) เป็ นการรวบรวม
ข้อมูลการปฏิ บตั ิ งานตามแผนงาน /
เป็ นการตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งาน
ตามแผน โดยผลจากการติดตามจําเป็ นต้องมีขอ้ มูล (record) และรายงาน (report)
ผูบ้ ริ หารใช้ในการตัดสิ นใจ
หลักการติดตาม
สํานักงานคณะ
. (2551 : 5) ได้กาํ หนดหลักการ
ของการติดตามสําหรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการศึกษาของเขต
1. หลัก การแบบองค์ร วม (holistic) โดยจัด ให้ มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิ เทศการศึกษา
และสถานศึกษา และมุ่งผล
การพัฒนาองค์กรในภาพรวม
2. หลักการติดตามแบบเครื อข่าย (network) โดยจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเป็ นคณะ หรื อให้มีเครื อข่ายการติดตาม และประเมินผล และนิ เทศ
การศึกษาอยู่ทุกหน่วยปฏิ บตั ิ
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
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3. หลัก การติ ดตามประเมิ น ผลแบบบู ร ณาการ (integration)
เป็ นการ
บูรณาการภารกิ จของการติ ดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการศึกษาให้เป็ นระบบเดี ยวกัน
และกลไกของการพัฒนาการปฏิบตั ิงาน โดยจัดให้มีการบูรณาการแผน และกิจกรรม
ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เ ทศการศึก ษา และใช้ท รัพ ยากรอย่า งประหย ดั
มีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษามากนัก
4. หลักการบริ หารจัดการบ้านเมือง
(good governance) คือ
หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลัก ความโปร่ ง ใส หลัก การมี ส่ วนร่ วม หลัก ความรั บ ผิดชอบ
หลักความคุม้ ค่า โดยบูรณาการเข้ากับการดําเนินงาน การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศ
การศึกษา
Kaufman (2000) ได้ให้แนวคิดหลักการ
4 ประการ
1. หลักการกระจายอํานาจหลักการ ถือว่าการบริ หารงานใดๆ ก็ตาม จะต้องมี
ผู ้
ผูบ้ ริ หารต้องวิเคราะห์ว่าตนเองอยู่ ณ จุดใดของระบบ
ติ ดตามงานในส่ วนย่อยของของตนเองคือใครบ้าง แล้วกํากับติดตามตามหลักการกระจาย
น
ติดตาม
2. หลักสัญญาประชาคม (social commitment)
พฤติกรรม
การติดตาม แสดงให้เห็ นถึ งการเกิ ดของสัญญาประชาคม เช่ น การจัดทําแผนภูมิการปฏิ บตั ิงาน
ปฏิทินการปฏิ บตั ิงาน แล้วประกาศ
การบันทึก
ข้อตกลง
แจ้งให้ทราบโดยเร่ งด่วนว่าฝ่ ายใด หน่วยใดได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใด เป็ นต้น
3. หลักข้อมูลเชิ งประจักษ์ (stimulate by empirical data)
การ
ชัด เจนจะเป็ นการให้ ข ้อ มู ล ย้อ นกลับ
ของ
หน่ วยงานย่อยๆ ในสั งกัดได้ จะทําให้เกิ ดการกระตื อรื อร้ น
การทํางาน
4.
การใช้อาํ นาจบังคับบัญชาในการ

Office of Special Education Programs. (2008) หรื อสํานักงานการศึกษา
พิเศษในรัฐเทคซัส
ป

7 ประการ คือ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กําหนดช่วงระยะเวลาในการดําเนินการให้เหมาะสม
จัดทํารายงานสู่ สาธารณชน
นําผลการกํากับติดตามคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุ ง
กําหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสม

Kaufman (2000) ได้ให้แนวคิ
ติดตามควรจะมี
ระบบ (system approach)
1. การวิเคราะห์และกําหนดปั ญหาของระบบ
2. วิเคราะห์ทางเลือกและกําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา
3. กําหนดแนวทางในการดําเนินการ/โครงการ
4.
หนดไว้
5. ประเมินผลการดําเนินงาน
Phil (2008) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการติดตามไว้
1.
หรื อแผนงาน
2.
โครงการ หรื อแผนงานดังกล่าว มีระบบ
3.
4.

องกับกฎหมายใดๆ
โดยแสดงให้เห็นการจัดการในระดับเข้มข้น

5.
6. การประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา
7. การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการพัฒ นาโปรแกรม หรื อใช้ รู ป แบบ
8.
9.
ข้อผิดพลาด

ยังได้กล่าวถึ งความสัมพันธ์ระหว่างการติ ดตามภายใน และการ
ติดตามภายนอก (relationship between internal and external monitoring) ว่าการประเมินผล

119
และ
(1995)
กันไป

มีความถูกต้องมากกว่าการได้รับการตรวจสอบจากภายนอก
กล่าวว่า การติดตามภายใน

Bente.

Tymms & Wylde. (2003 : 75 - 78)
Baseline Assessment and
Monitoring in Primary Schools ผลการวิจยั พบว่า
เพราะว่าการกํากับติดตามจะเป็ นหลักฐานในทางบวกกับหน่ วยงาน
ปรั บ ปรุ ง

1.

จะ
การกํากับติดตามอย่างน่าสนใจ

ต่อการบริ หารการศึกษา
2.
หลักสู ตร
3.
สําหรับผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยน
4.

5.
เข้า เรี ย นใหม่ ระหว่า งเรี ย นหรื อการประเมิ นการสอนของครู ประเมิ น หลัก สู ตร ประเมิ นความ
ต้องการของเด็
6.
7.
เช่นอายุและประเภทภารกิจการงาน เป็ นต้น
8.
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การติดตาม
วรรณี อมตเวทย์. (2551 : 25) ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารพบว่า ในการนํา
ระบบติดตาม
น จะเกิดผลดีกบั
ๆเอง โดยเฉพาะประเทศ
ประเทศ ดังจะเห็ นได้จาก
กรณี ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
รายใดนําระบบติดตาม
ทาง IMF จะผ่
ให้
ระบบบริ หารราชการอย่างจริ งจัง
การผ่อนคลาย
ทาง IMF
า
ประเมินผล

IMF
ไม่ มี ก ารกํา หนดไว้ตายตัวว่า ระบบการติ ดตาม และ
ประเมินผลแบบ
ปรากฏให้เห็นส่ วนใหญ่จะประกอบ
ไปด้วย 4 - 8
แต่จากการจัดทําระบบติดตาม
นําไปปรับใช้กบั ประเทศกําลังพัฒนาใน
จะมีอยู่ 10
และ
การนํา 10
ของการติดตาม
10
มาใช้ใน
ประเทศกําลังพัฒนา
ด้วยกัน ได้แก่ การขาดพลังสนับสนุนจากทางด้านการเมือง จุดอ่อน หรื อจุดด้อยของหน่วยงานใน
ส่ วนกลาง การขาดศักยภาพในการวางแผน และการวิเคราะห์
ขาดทีมงาน

สนับสนุน และรักษาระบบดังกล่าวให้คงอยูต่ ลอดไป
น
คื อ
บุคลากรภาครั ฐไม่เพียงแต่ไม่ได้รับการฝึ กอบรมให้มีความรู ้ ด้านการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ใ หม่ ๆ
หลากหลายอีกด้วย
ประเทศกําลังพัฒนาควรจะนํารู ปแบบดังกล่าวไปใช้อย่างไร
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สําหรับบันได 10
(วรรณี อมตเวทย์. 2551 : 26 - 27)
1 ประเมินความพร้อม (conducting a readiness assessment)
การประเมิ นการเตรี ย มความพร้ อมเป็ นการตัดสิ นศักยภาพ
รั ฐ บาล
การประเมินค
รัฐบาลมีศกั ยภาพหรื อขาดศักยภาพในด้านใดบ้าง
มีปัญหาอุ ปสรรคอะไรบ้า งในการจัดทําระบบดังกล่าว
การรับผิดชอบระบบดังกล่าว
2
ได้ จ ากติ ด ตาม และ
ประเมินผล (agreeing on performance outcomes to monitor and evaluate)
จะกําหนดว่าต้องการให้เกิ ดผลลัพธ์ และ
ะได้จดั ลําดับความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากร
และกํา หนดกิ จ กรรม
3
indicators to monitor outcomes)

(developing

key

คือ
ความสําเร็ จของผลลัพธ์ และเป้ าประสงค์
การดําเนิ
บริ บททางด้านการเมืองและความถูกต้องตามหลักวิชาการด้วย
4
on indicators)

จะทํา การจัดเก็บ ข้อมูล วิเคราะห์
จึงต้องตระหนักถึ ง
(gathering baseline data
ของ

แต่ละเป้ าประสงค์ได้
หรื อไม่
ตั

และการกํา

5
(planning for improvements - settings realistic targets)

ะเมิ น
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ยาว มี ความยุ่งยากซับซ้อนและไม่สา

ระยะ
จึ งจําเป็ นต้อง

ความก้า วหน้า ในแต่ ล ะเป้ าประสงค์ใ นระดับ ใด ภายในระยะเวลาเท่ า ไร และจะต้อ งจัดสรร
ทรั พ ยากรเท่ าไร
หรื อ
6 การสร้างระบบติดตาม (building a monitoring system)
การสร้ า งระบบติ ด ตาม จะต้ อ งกํ า หนดระบบบริ หารงาน และโครงสร้ า ง
การดําเนิ น
วิเคราะห์ และรายงาน
ได้แก่ การกําหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม การ
กําหนดวิธีการในการควบคุ มคุ ณภาพ การกําหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน การ
กําหนดแนวทางในการปฏิ บ ั
และสังคมพลเรื อน
และแนวทางในการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เห็นด้วย
ว่า การสร้างระบบติดตามและประเมินผลจําเป็ นต้องคํานึ งถึงการเผชิ ญหน้ากับความท้าทาย ไม่วา่
การบริ หารจัดการ การดูแลระบบ
ตลอดจน
เป็ นต้น
7 วิเคราะห์และรายงานข้อค้นพบ (analyzing and reporting findings)
ควรจะรายงานข้อค้นพบ
อะไรให้ใ ครทราบบ้า ง รู ป แบบการรายงานควรเป็ นอย่า งไร และควรรายงานในช่ ว งเวลาใด
องนําศักยภาพในด้านต่างๆ
มาใช้ในการผลิตข้อมูลสารสนเทศ
การประเมินผล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการรายงานผล
8 จั ด เก็ บ และนํ า เสนอข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการประเมิ น ผล
(collecting and providing evaluative information)
ประเมินผลและการวิเคราะห์
ได้กาํ หนดไว้ในเป้ าประสงค์และผลลัพธ์
ประเมินผลการ

จะมีการนําองค์ประกอบ 5 ประการมาใช้ในการ
ทฤษฎี
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โครงการ การวัดความสามารถในการประเมินผล การประเมินกระบวนการในการดําเนิ นงาน การ
ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ และการสังเคราะห์ผลการประเมิน
9 นําข้อค้นพบไปใช้ (using the findings)
เพราะไม่ เพี ย งแต่ จะต้องจัดเก็ บ ข้อมู ล
สารสนเทศให้ เ หมาะสมสอดคล้
แต่จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้สนองตอบต่อระบบการบริ หารจัดการของรั ฐบาลได้ด้วย
สารสนเทศไปใช้
สร้ างความเข้ม แข็ง ให้กบั ระบบการตรวจสอบ การแสดงออกถึ งความ
โปร่ งใส และกระบวนการในการจัดสรรทรัพยากรด้วย
10 การคง
(sustaining the M & E system within government)
คงไว้และการใช้ประโยชน์จากระบบ
5 ประการ
และสามารถนําระบบดังกล่าวไปใช้ได้อย่าง
ได้แก่ ความต้องการและความจํา เป็ นของการมี ระบบติ ดตามและประเมิ นผลแบบมุ่ ง
ผ
ความสามารถในการตรวจสอบ และศัก ยภาพในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแบบ
หลัก 5 ประการดังกล่าวอยู่ตลอด
เวลา
ได้จริ ง
จึ ง สรุ ป ได้ว่า การติ ดตามตรวจสอบ (monitoring) เป็ นการรวบรวมข้อ มูล
การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน /
เป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผน
โดยผลจากการติดตามจําเป็ นต้องมีขอ้ มูล (record) และรายงาน (report)
วยให้ผบู ้ ริ หารใช้
ในการตัดสิ นใจสําหรับการประเมินผล (evaluation, project evaluation) เป็ นการรวบรวมข้อมูล
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อไม่ เ
การปฏิ บ ัติ ง านโครงการ
(effectiveness) และประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) ของการดําเนินงาน
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

(Performance Evaluation) ผูว้ ิจยั ขอ

วิธี ก าร
การปฏิบตั ิงาน องค์ประกอบของระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และงานวิจยั
3

ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คํา ว่า “ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน ” ในภาษาอัง กฤษใช้แ ตกต่า งกัน
ตามความประสงค์ใ นการใช้ง านของนัก วิช าการ เช่ น Performance Appraisal, Staff
Appraisal, Performance Evaluation และ Performance Evaluation นักวิชาการหลายท่านให้
Beach. (1975 : 257) นิ ย ามว่า การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน คื อ
การประเมินอย่างเป็ นระบบของบุคคลแต่ละราย
การทํางานและศักยภาพการพัฒนา
ของเขา
Douglas et al. (1985 : 390) ได้ใ ห้นิย ามของคํา ว่า การประเมิ นผล
การปฏิ บตั ิ งาน หมายถึ ง การประเมิ นอย่างมี ระบบ
ผิดชอบ
Devis & Newstrom (1985 : 137) ให้ความหมายว่า การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน หมายถึง กระบวรการประเมินการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
Bedeian. (1993 : 709) ให้ความหมายของการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน
หมายถึ ง กระบวนการพิ จารณาตัดสิ นว่า ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านกํา ลัง ปฏิ บ ตั ิ งานได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
หรื อไม่
กล่าวโดยสรุ ป การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานเป็ นกระบวนการประเมินค่าของบุคคล
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในด้า นต่ า งๆ
ๆ
หลากหลาย

3

วัตถุประสงค์ ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการประกอบกิ จการใดก็ ต าม ไม่ ว่า จะเป็ นองค์ก รของทางราชการหรื อ
องค์ ก รทางเอกชน หรื อสถานศึ ก ษาต่ า งๆ จะต้อ งกํา หนดเป้ าหมายหรื อวัต ถุ ป ระสงค์ ใ น
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แต่ จ ะมี ว ตั ถุ ป ระสงค์สํ า คัญ เหมือ นกัน คือ มุ ่ง นํา ผลการประเมิน ไป ใช้ป ระโยชน์ใ ห้เ กิ ด
ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รประเมิ นผลการ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบตั ิง านมีนกั วิชาการกล่า วไว้หลายท่าน
คือ
Henderson. (1984) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการนําเสนอผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ได้ในประเด็นต่างๆ
.
. การกําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
. การพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงาน
.
.
. การวางแผนกําลังคนขององค์กร
Crane. (1986) กล่ าวไว้ว่า การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานมี วตั ถุ ประสงค์
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ทราบถึงผลการปฏิบตั ิงานของ
ตน
.

ค่าตอบแทน
หรื อน้อยเกินไป

ประยูร บุ ญประเสริ ฐ (2523)
ปฏิบตั ิงานมี
.

กล่ าวว่า วัตถุ ประสงค์ของการประเมิ นผลการ
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.
.
.

ารถปรั บปรุ ง

เสนาะ ติเยาว์. (2532) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาจกระทําด้วย
.
ให้กบั การทํางาน
.
น
.
ควรอยูป่ ฏิบตั ิงานต่อไปในองค์กรหรื อไม่
.
องค์ ก รจะได้ส่ ง เสริ ม ให้ ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์จากจุดเด่นต่อไป ในแง่ของจุดด้อยก็จะได้แก้ไขปรับปรุ ง
กล่าวโดยสรุ ป วัตถุ ประสงค์ของการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานมี ประการ คือ
ข้อมูลในการคัดเลื อกบุ คลากร
ลในการวางแผนกําลังคนของ
องค์กร
ค่าตอบแทน
ย้อนกลับต่อผูป้ ฏิ บตั ิ งานและใช้เป็ นข้อมูลสําหรั บการวางแผนพัฒนาผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในองค์ก รได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
มีวตั ถุประสงค์
ฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่ งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รี ยน
3

ประโยชน์ ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้มีนกั วิชาการกล่าวไว้หลายท่าน
พอสรุ ปได้
สาธร.
, เยาวดี รางชัยกุล และ
, สมพงษ์ เกษมสิ น.
; ดวงใจ จิตรประเสริ ฐสิ น.
ได้ดาํ เนิ นไปด้วยความยุติธรรม
มี เ หตุ ผ ล มี ระบบเป็ นแบบแผน
องค์ก รเดี ย วกัน โดยเสมอ
เป็ นการป้ องกันการเล่นพรรคเล่นพวก
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ความยุ ติ ธ รรม มี ข ้อ
เปรี ยบเทียบ เป็ นหลักฐานในการพิจารณาป้ องกันการกินแหนงแคลงใจ
ให้ได้ทราบข้อบกพร่ องด้วยความเป็ นธรรม
บุ ค คลใดมี ส มรรถภาพ
ในการปฏิ บตั ิ งาน หรื อผูใ้ ดหย่อนสมรรถภาพ ไม่สมควรจะให้ปฏิบตั ิงานในองค์กร
ถูกต้องตามความจําเป็ น และคว
องค์กร

เลือกสรรบุคคลเข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์กร

องค์ก รใช้
กล่าวคือ จะได้ทราบว่าวิธีการ
องค์กรหรื อไม่ หากมี

ข้อบกพร่ อง จะได้ปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั ท่วงที
องค์กร
ปฏิบตั ิงานโดยปราศจากความกังวลใจ
3.4 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การปร
ะสิ ทธิ ภาพของการทํางานของบุคลากร

บุคลากร
การ
ดวงใจ จิตประเสริ ฐสิ น. 2541 , รังสิ มา ไอราวัณวัฒน์. 2542)

approach หรื อ Trait - rating based approach)
มักใช้การประเมินบุคลิกภาพ
ห้ควา
งาน (job knowledge) หรื อ ผลงาน (job performance)

และการพัฒนา
(Grote. 1996 ,
(Performer based
งเดิม

ในหลายๆ หน่วยงานนิยมทําการประเมินสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิ (competency)
(Behavior - based
approach หรื อ Job performance - based approach)
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(job

description)

การ

ๆ
หรื อวัตถุ ประสงค์ (Result based approach หรื อ Objective - based approach)
สนใจเป้ าหมาย หรื อความสําเร็ จของงานเป็ นหลัก โดยจะมีการกําหนดเป้ าหมายหรื อความสําเร็ จ
ของแต่ละตําแหน่งงานภาย
ด

การป

การประเมินผลแบบผสมผสาน (Hybrid approach / Hybrid Systems)
ระหว่างวิธีก
และนําจุดเด่นของแต่ละวิธีการ มาใช้ร่วมกัน
น และแจ้ง ผล

การปฏิบตั ิงานต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
3.5 เทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการ แต่จะต้องมีความเป็ นปรนัย (objective) มีความตรง (validity)
(reliability)
สํ า หรั บ
(Henderson, 1984,
. 2533 , Grote. 1996 , สําราญ มีแจ้ง. 2539 , รังสิ มา
ไอราวัณวัฒน์. 2542 , อานนท์
. 2547)
3.5.1 การศึ ก ษาข้อ มูล ประวัติก ารทํา งาน (Biographical Data)
เป็ นการตรวจสอบดู ป ระวัติส่ วนตัว ประวัติทางการศึ ก ษา
ประกอบการพิจารณาประเมินสมรรถนะของบุคคลากร
การทดสอบเชาว์ปัญญา (Intelligence test)
เชาว์ปัญญาและความสามารถต่างๆ ของมนุษย์
ความฉลาดของคนเรามี
หลายอย่า ง แต่ ล ะคนก็ จ ะมี ค วามฉลาดของตนเอง
เหมาะสม
การประเมินโดยมาตรประมาณค่า (Graphic rating scale)
นิ ยมและใช้กนั อย่างแพร่ หลายมานาน และยังได้ผลดี ในปั จจุ บนั โดยผูป้ ระเมิ นจะทําการสร้ าง
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หรื อพฤติ ก รรมต่า งๆไว้บ นแกนมาตร (scale) โดยบน
มาตรส่ วน โดยแบ่งออกเป็ นช่อง
นเรี ยงต่อ
กันอย่างเป็ นระบบ
ในช่ วงคะแนนใด
คือ การกําหนดคุ ณลักษณะหรื อพฤติกรรมต่างๆ จะต้อง
การประเมินโดยหัวหน้างาน (Supervisor rating)
จะให้หวั หน้า
งานประเมิ นผลการปฏิ บ ัติ งานของผูใ้ ต้บ ังคับบัญชาว่า มี ความก้าวหน้าเพี ยงใด อาจใช้วิ ธี การ
สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา การสัมภาษณ์ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
และผู ้
คือ สะดวกและง่ายในการปฏิ บตั ิ
คื อ
5 วิธี ก ารบัน ทึ ก ปริ ม าณงาน (Production records)
วิธี ก ารให้
หรื อสัปดาห์ หรื อเดือน แล้วให้
หัวหน้างานเก็บบันทึกปริ มาณงานของแต่ละคนไว้
ก็นาํ เอา
บันทึก
คือ สะดวก
และง่ายในการปฏิบตั ิงาน
คือ การประเมินในลักษณะ จะพิจารณาเฉพาะใน
ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
วิธีการจัดเรี ยงลําดับ (Rank order method)
กับ
การปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงานหรื อกลุ่มเดียวกัน โดยในแต่
การ
ประเมิ นหรื อจัดเรี ยงลําดับส่ วนใหญ่ ได้แก่ จํานวนของงาน ความกระตือรื อร้ น ความ
การตัดสิ นใจ การเอาใจใส่ เป็ นต้น
ในคุ ณลักษณะ
ปริ ม าณงาน อาจจะได้อนั ดับ ในความกระตื อ รื อ ร้ น และได้อนั ดับ
ตัดสิ นใจก็ได้
คือ สะดวกและง่ายในการปฏิ บตั ิ
คือ การ
ประเมินในลักษณะ
อีก
วิธี จบั คู่เปรี ย บเที ย บ (Pair system)
ผลการปฏิบตั ิของผูป้ ฏิบตั ิงานทีละคู่ แล้วให้ผปู ้ ระเมินตัดสิ นว่า ใครดีกว่าใครแล้วให้คะแนน เช่น
1 คะแนน
ยกว่าได้ คะแนน เป็ นการนําไปเวียนจับคู่เปรี ยบเทียบจนครบ
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แล้วจัดเรี ยงลําดับผูป้ ฏิบตั ิตามคะแ
คือ
ของผูป้ ระเมินอาจแปรเ
เวลาได้
วิธีการจัดกลุ่ม (Forced Distribution or Grading on the curve)
ดผลการปฏิ บตั ิงานของผูป้ ฏิ บตั ิออกเป็ นกลุ่ม จําแนกตามระดับคุณภาพ
จนถึงระดับสู ง
เป็ นการกระจายแบบปกติ (Normal
distribution) จุดตัดของแต่ละกลุ่มกําหนดเป็ นร้อยละของจํานวนผูป้ ฏิบตั ิ เช่น กลุ่มสู งสุ ดมีจาํ นวน
กลุ่มสู งมีจาํ นวนผูป้ ฎิบตั ิร้อยละ
เป็ นต้น
คือ ง่ ายแก่การอธิ บาย
แล้ว ข้อเสี ย คือ
การกํา หนดมาตรฐานของงาน (Setting standard rating)
เป็ น
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาและผู ป้ ฏิ บ ตั ิ ร่ ว มกัน กํา หนดมาตรฐานในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
เกณฑ์ในการ
ด แล้วให้ผปู ้ ระเมินทําการให้คะแนน แล้ว
สรุ ป ผลตามมาตรฐาน
แหน่ ง ผูบ้ งั คับ บัญชาหรื อ หัวหน้า งาน
และส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างหัวหน้างานกับคนงาน
การประเมิ นผลโดยผูป้ ระเมิ นมากกว่า คน (Multiple rating)
กิ ดความเป็ นธรรมแก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ โดยให้ ผูป้ ระเมิ นหลายคน
ร่ วมกันประเมินผูป้ ฏิบตั ิงาน แล้วร่ วมกันพิจารณาผลการประเมิน
ความถูกต้องแม่นยํา
คือ
ยุติธรรม
ข้อเสี ย คือ ใช้เวลามากในการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง (Self appraisal)
เป็ นการให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยให้มีการร่ วมกันกําหนด
แล้วให้ผปู ้ ฏิบตั ิทาํ การประเมินตนเอง แล้วนําผลการประเมินไปให้
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา
ข้อดี
คื อ ช่ ว ยให้ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านทราบว่า ตนเองปฏิ บ ัติง านเป็ นอย่า งไร
ความ
มินหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ข้อเสี ย คือ บ
ในการประเมินตนเอง
(Appraisal by
result)
และช่วยให้เกิด
สัมพันธภาพอันดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูป้ ฏิบตั ิงานด้วย
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ส่ งเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหัวหน้างานกับคนงาน ข้อเสี ยของวิธีการ
คือ
บรรลุเป้ าหมาย ทําให้
วิธี พิจ ารณาเหตุ ก ารณ์ สํา คัญ (Critical Incidents technique)
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องจดบันทึกเหตุการณ์สาํ คัญ
ประเมิน
แยกพฤติ กรรมหรื อคุ ณลักษณะออกเป็ นประเภท
ในตอนสุ ดท้าย
คือ ได้หลักฐานแน่นอน
นํามา
ประเมินผลในตอนสุ ดท้ายได้ ข้อเสี ย คือ อาจทําให้เกิ ดการควบคุ มอย่างใกล้ชิด จนผูป้ ฏิบตั ิเกิ ด
ความหวาดระแวง อาจส่ งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจในการทํางานได้
(Forced
Choice)
กําหนดคําอธิ บายคุ ณลักษณะของคนทํา งานไว้เป็ นตอนๆ
- ตอน
ไป โดยในแต่ ละตอนประกอบด้วยข้อความ ประโยค ประกอบด้วย
ดี
ประโยค
ประโยค
ประโยคให้เป็ น
ประโยค
ประโยค
แล้วนําข้อความ
แต่ละ
การตรวจสอบภาคสนาม (Field review)
โดยผูป้ ระเมินอาจเข้าไป
แล้วทํา
การสัมภาษณ์ผบู ้ งั คับบัญชา อนร่ วมงาน สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงานและตรวจสอบร่ องรอยหลักฐาน
คือ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อเสี ย คือ ผูป้ ระเมินจะมีภาระอย่างมากในการประเมิน
degree feedback)
เช่น ผูบ้ งั คับบัญชา
ตัวผูป้ ฏิบตั ิเอง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
บริ การอีกด้วย โดยทําการวิเคราะห์แล้วสะท้อนผลคืนให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิ ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้ทราบผลสะท้อนของการทํางานของตนเอง
ความรู ้
ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน ข้อดี คือ
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3.6 ข้ อคํานึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะสามารถดําเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
องค์กรจะต้องสร้ างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน
ในการประเมินผล พอสรุ ปไ
(Grote. 1996 , ดวงใจ จิตรประเสริ ฐสิ น. 2541)
3.6.1 กํา หนดรู ป แบบการประเมิ น ให้ ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการ
ประเมินขององค์กร
และสามารถ
นํารู ปแบบมาใช้ได้ตามต้องการ
เน้นการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ไม่ใช่ ประเมินค่าบุคคล ผูป้ ระเมินควร
คํานึ งถึ งการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน ไม่ใช่ มุ่งประเมินผลความประพฤติส่วนตัวของผูป้ ฏิ บตั ิ
แต่ถา้ จําเป็ นต้องทําการประเมินก็อาจใช้วธิ ี การประเมินทางอ้อม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ถือว่าเป็ นส่ วนห
ความ
รับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาทุกคน
กําหนดมาตรฐานไว้แน่ นอนและมี ความเป็ นรู ปธรรม ทําให้เกิ ดความ
สะดวกในการประเมินและช่วยป้ องกันปั ญหาการขัดแย้งระหว่างผูป้ ระเมินกับผูถ้ ูกประเมิน
ต้องมีความเป็ นปรนัย และสะดวก
ต่อการนําไปใช้
ควรเปิ ดโอกาสให้ มี ก ารปรึ ก ษาระหว่า งผู ป้ ระเมิ น กับ ผู ถ้ ู ก ประเมิ น
เป็ นรายบุคคล
ให้สามารถปรั บปรุ งได้
อย่างถูกต้อง
เมินด้วย
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน จะต้ อ งมี ค วามแม่ น ยํา ในการ
ควรมีการทําการประเมินจากหลายๆ
สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างผูถ้ ูกประเมินและผูถ้ ูกประเมิน

การแจ้ง ผลการประเมิน
ถูกประเมินทราบถึงข้อดีและข้อเสี ยของตนเอง
บุคลิกภาพและภาวะผูน้ าํ ของผูป้ ระเมินจะต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน
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3.7
ได้ทราบถึงประสิ ทธิ ผลการทํางานและนําไปปรับปรุ งการปฏิบ ั
การพัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้าต่อไป
การ
Selltiz. 1959 , สําราญ มีแจ้ง.

จึงควรจะต้องทํา
(Guilford. 1954 ,

ได้แก่ การกําหนดคุ ณลักษณะ
แต่มีผูป้ ระเมินเพียงคนเดี ยว จึงส่ งผลให้การ
ประเมินเกิ ดความคลาดเ
คื อ
(rater)
เพียงคนเดียวทําการประเมิ นผูถ้ ู ก ประเมิ น (rate) หลายๆคน สามารถก่ อให้เ กิ ดความคลาด
ประเมินแต่ละคน
ความคลาด

ประเมิ น เป็ นผลให้การประเมิ นขาดความเ
เป็ นต้น
เกิดจากตัวผูป้ ระเมิน แบ่งออกเป็ น ประเภท คือ
หรื อความมี อ คติ ส่ ว น
บุคคลของผูป้ ระเมิน (personal
ประจําตัวของผู ้

bias)
(fixed pattern)
ชนิด คือ
/ ปล่ อยคะแนนเชิ งบวก (positive

leniency error) คือ
จากผู ้
(easy rater) ให้คุณค่าผูถ้ ูกประเมินดีเกิดความเป็ นจริ ง
/ ปล่ อยคะแนนเชิ งลบ

(negative

leniency error) คือ
(hard rater)
(central
tendency error) คือ
และประเมินคุณค่าของผูถ้ ูกประเมินไว้ใน
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ระดับใกล้เคี ยง
)

(halo error)

เช่ น
ถ้าผูป้ ระเมินมีความชอบพอกับผูถ้ ูกประเมินมาก่อน ผูป้ ระเมินมักจะประเมินคุณลักษณะต่างๆ ของ
ผูถ้ ูกประเมินในทางบวก หรื อในทางตรงกันข้าม ถ้าผูป้ ระเมินไม่พึงพอใจกับผูถ้ ูกประเมินมาก่อน
ผูป้ ระเมินมักจะประเมินคุณลักษณะต่างๆของผูถ้ ูกประเมินในทางลบ
(logical error) ความคลาด
ประเมินมามีส่ว
ลําเอียง
(proximity error) ความคลาด
(trait)
2
คุ ณลักษณะ
กัน

แต่ถ้ามี การประเมิ น
นหรื อมีการประเมินในแบบประเมินคนละชุ ดหรื อแยกข้อ

ให้ห่างกัน จะทําให้ผลการ
(Contrast error)
และ
ตนเองมีอยู่ ในทางตรงกันข้าม
3.8
ออกแบบ
ดําเนินงานต่างๆ

มี แนวโน้ม

โดยพยายาม
ก็พบกับปั ญหาในการ
(ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง. 2545 : 17 - 25)
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ของผลงาน และการพัฒนาระดับ ความสามารถของคนในระยะยาว
ความสัมพันธ์ของการประเมิ นในแต่ล ะปี
ถ้ามองในแง่ ของการกําหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิจแล้ว จะพบว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแต่
ละคน แต่ละ
องค์กร เราไม่สามารถตอบได้วา่ ถ้าอีก
ปี ข้างหน้าองค์กรต้องการก้าวไปสู่ การเป็ นผูน้ าํ ในการผลิ ตสิ นค้า ในภู มิ ภาคเอเชี ย แล้ว แต่ล ะ
หน่ วยงาน แต่ล ะคนในหน่ วยงานจะต้องพัฒนาระดับผลงานไปสู่ ระดับใด จึงจะทําให้เป้ าหมาย
ขององค์กรประสบความสําเร็ จ หลายองค์กรมีการกําหนดเป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ทางธุ รกิจไว้แล้ว แต่
ชัดเจน
ประเมินผล

ขาดการกํา หนดและกระจ
องค์กร

ให้ขาดเป้ าหมายในการประเมินผลงานของแต่ละตําแหน่ ง
เป้ าหมายการทํางานของลูกน้องได้
มา
หัวหน้าได้ผลงานอยูใ่ นระดับพอใช้ แ
หรื อในทางกลับกัน
ระดับผลงานของหัวหน้าและลู กน้องจะต้องเป็ นไปใน
มุ่ ง เน้ น ผลงานของบุ ค คลมากกว่ า ผลงานของที ม งาน ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบเก่า มักจะมุ่งเน้นการวัดความสามารถส่ วนบุคคลมากว่าผลงานรวม
ขององค์กร จึงทําให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลอยูเ่ สมอ คนทํางานดีในแต่ละหน่วยงาน
งมี จาํ นวน
น
ทํางานคนเดียว
ยังส่ ง ผลกระทบต่อผลงานโดยรวมของหน่วยงานและองค์กร เพราะทุกคนทุกหน่วยงานมักจะมอง
แต่ผลงานของตนเองมากกว่าผลงานของส่ วนรวม
องค์กร
องค์กรจะมีการแยกแบบประเมินผล
ระหว่างพนักงานกับระดับหัวหน้าก็ตาม แต่ในระดับ หัวหน้าหรื อระดับพนัก งานด้ว ยกัน ไม่ว่า
ตําแหน่ งใดก็จะใช้แบบประเมินเดี ยวกั
ง่ายสําหรับการบริ หาร
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นๆได้อย่างแท้จ
จะเห็นได้วา่ ลักษณะของงานแต่ละตําแหน่งมีจุดเด่นในแต่ละหัวข้อแตกต่างกัน
เราจะใช้หวั ข้อเหมือนๆ
(Job Description) แตกต่างกัน แต่พอมาถึ งใบ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานกลับใช้เหมือนๆ กัน
ความยาวของโต๊ะวัดความกว้างของห้องเรี ยน
น่าจะเหมาะสมและถูกต้องตามหลักความเป็ นจริ ง ถ้าเราเลือกใช้ประเภท
แรกแล้ว เราจะมาแปลงหน่ วยให้เหมาะสมในภายหลังก็ ไม่ สามารถทําได้ เช่ นเดี ยวกันกับการ
ประเมิน
เน้นการประเมินพฤติกรรมเพียงอย่างเดี ยว หัวข้อในใบประเมินผลงาน
ส่ ว นใหญ่
องงาน ถึ ง แม้บ างองค์ก ร
กับงานอยู่ เช่น คุณภาพของงาน ปริ มาณของ
แสดงว่า
“ Mean ”
มากกว่าผลลัพธ์
ว่า “ Outcome ” การประเมินผลโดยมุ่งเน้นพฤติกรรมมากเกินไป
ได้
มากกว่า
ๆ
ให้เข้าตากรรมการ (ผูป้ ระเมิน)
พนักงาน
การประเมิ น เป็ นเพียงกรอบกว้าง
ของ

การเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ระเมิ นใช้ดุลยพินิจมากเกิ
ใช้ระบบจํา กัดโควตาของผลง
แบ่ง

ต่ละคนจึ งไม่เหมื อนกัน
ทําให้การประเมิ นกลายเป็ น
(Bell curve) การ
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ความสะดวก
บุคลากรน้อยทําให้จดั คุณภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเข้ากลุ่มระดับคุณภาพได้ลาํ บาก
(Force ranking)
แท้จริ งการทํา Force Ranking
Bell Curve ใน
การให้หัวหน้าหน่ วยงานต่างๆ
มา
อภิ ป รายถกกัน ว่า
โดย
ประการคื อ ประการแรก
ๆ มักจะ
บกว่าบุคลากรในหน่วยงาน
สนับ สนุ น
แท้จริ ง
เป็ นต้น
ผูถ้ ู กประเมิ นมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นน้ อยมาก การประเมิ นผลการ
ปฏิ บ ัติ งาน
ในการกํา หนดเป้ าหมาย การ
ประเมิ นผลการรั บ
ประเมินไม่ทราบเลยว่า
ในการกําหนดเป้ าหมายในการป
จะทําให้ผถู ้ ูกประเมินเกิดความ
สับสนในการปฏิบตั ิงาน
และไม่ทราบคุณภาพในการปฏิบตั ิงาน
ขาดระบบการติ ดตามผลงาน การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานแบบเก่ า ๆ
มักจะเน้นเฉพา
ไม่ได้สนใจผลงาน (outputs) หรื อผลลัพธ์
(outcomes)
ใ
ไม่มี
การกําหนดเป้ าหมายใหม่ หรื อพัฒนาปรับปรุ งพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
นําระบบการกํากับติดตามมาใช้ จะทําให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาอย่าง
ขาดระบบการพัฒนาคุ ณภาพการปฏิ บ ตั ิ ง านของบุ ค ลากรรายบุ ค คล
มี ร ะบบการกํา กับ ติ ด ตาม จึ ง ไม่ มี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรเป็ น
รายบุคคล
าน จุดเด่นหรื อจุดด้อยของตนเอง ก็จะไม่
สามารถจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานของตนเองได้
. การนําผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบเพียงอย่าง
เดียว หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานมีวตั ถุ ประสงค์
การ
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และพัฒนาองค์กรอีกด้วย
ทาง
ยึดบุคลิกภาพและคุณสมบัติส่วนตัว การประเมิ
งาน และการประเมินผลแบบผสมผสาน

การประเมินผล

กล่าวโดยสรุ ป หลักการของการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณา
การ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักการดําเนินงาน
1. หลัก การบริ หา
(good governance) หรื อ
หลัก ธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักการกระจายอํานาจ โดยเน้นการทํางานแบบมีส่วนร่ วม
ทํางานเป็ นทีมโดยบูรณาการเข้ากับ การนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลในการประกัน

ประโยชน์

2. หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงาน โดยคํา นึ ง ถึ ง ความคุ ้ม ค่ า และ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณาการการ

3. หลัก การทํา งานแบบเครื อข่ า ย (network) โดยจัดให้มี ก ารนิ เทศ ติ ดตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลเป็ นคณะ หรื อ ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศ ติ ด ตามตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลอยู่ทุ ก หน่ วยปฏิ บ ตั ิ
นิ เ ทศ ติ ดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล
4. หลักการทํางานเชิ งบูรณาการ (integration) เป็ นการบูรณาการภารกิ จของการ
นิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมินผลให้เป็ นระบบเดี ยวกัน
และกลไกของการ
พัฒนา การปฏิ บ ตั ิ ง าน
และใช้ท รั พ ยากรอย่า ง
ประหยัดมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษามากนัก
การประเมินผล
จึงต้องคํานึ งถึ งหลักการ
ในการบริ หารงาน
(กระทรวงศึกษาธิ การ,
)
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1. หลัก เอกภาพ (unity) มุ ่ง ให้เ กิ ด การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ นระบบครบ
วงจร
นโยบาย กระบวนการ
มี ความชัดเจนใน
บทบาทหน้ วิธีการ
2. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) ให้มีการกระจายอํานาจไปสู่ หน่วย
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
ดสิ นใจ กระจายทรัพยากร กระจายงาน โดยยึดถือ
และคํานึ งถึ งสภาพแวดล้อมทางสังคม
วัฒนธรรม
จะส่ งผลให้หน่ วยปฏิ บตั ิ ทาํ งานอย่างมี อิสระ คล่ องตัว บังเกิ ดผล
ในการปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
3. หลักความเสมอภาคและเป็ นธรรม (equity) การกํากับติดตาม ประเมินผล ต้อง
ความเป็ นกลางในการตัดสิ นใจวัดคุ ณค่าของงาน เป็ นการ
วางรากฐานสําคัญในการปฏิ บตั ิ งาน โดยใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถเป็ นเกณฑ์ เป็ นการสร้ างขวัญ
กําลังใจ
4. หลักการมี ส่ วนร่ วม (participation) ความสํ าเร็ จในการติ ดตามประเมิ นผล
ผูต้ ิดตาม
การสร้างความสํานึ ก ความรับผิดชอบ
การยอมรั บ ความพึงพอใจ และการร่ วมมื อ อย่างจริ ง จัง
นโยบาย
มาตรการในการดําเนิ นงาน
แนวนอน
อประชาสัมพันธ์ สู่
ประชาชน ผูร้ ับบริ การ ให้บงั เกิดผลในการตรวจสอบงาน (accountability) โดยรวม
5. หลักประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (efficiency & effectiveness) เป็ นหลักการ
สําคัญในการบริ หารงานภาครัฐในปั จจุบนั
อันจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและหลักประสิ ทธิ ผล ให้บงั เกิดผลต่อการปฏิบตั ิ การพัฒนางานใน
ทุกด้าน
สรุ ปได้ว่า
งานบุคคลและการวางแผนการอบรม คือ ช่ วยการพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร
สร้ างขวัญและกําลังใจต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นข้อมูลในการพิจารณาค่าตอบแทนการพิจารณาความดี
ความชอบเป็ นกรณี พิ เศษ
การโอนย้าย การให้ พ น้ จากงาน ให้เป็ นไปอย่าง
ยุติธรรม
กล่าวคือทําให้
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ผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้รับความเสมอภาคและยุติธรรมในการพิจารณาค่าตอบแทน การพิจารณาความดี

งานวิจัยในประเทศ
บุคลากรไว้หลายทัศนะ
ปรี ดา ศรี เศษมาตย์. (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
พัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
1)
2) ศึกษาปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในโรงเรี ยน 3) เสนอรู ปแบบในการ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน ผูว้ ิจยั ได้สุ่มตัวอย่าง โดยทําการสุ่ มตัวอย่างแบบง่า ยด้วยวิธีการจับ
ฉลากและใช้ตารางเลขสุ่ ม ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 364 คน
แบบสอบถาม
0.935 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
SPSS / PC*
ค่าร้อยละ
และค่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1.
มีการปฏิบตั ิอยู่
ในระดับ “ ปานกลาง ” ทุกด้าน
อันดับแรก
2. ปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับ
“ ปานกลาง ” แต่พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านงบประมาณมีปัญหาในระดับ “ มาก ” ส่ วน
“ มาก ” เช่นกัน โดยเฉพาะความต้องการใน
3.
หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์

เทคนิ ค วิ ธี

หมาะสม
ๆ ตลอดจนปั ญ หาและความต้

ๆ
สุ วิมล ว่องวาณิ ช.
: บทคัดย่อ)
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาและการวางระบบประเมิ นภ

การพัฒนามาตรฐานครู และ
ศึ ก ษาสภาพ
พัฒนามาตรฐาน
วิชาชี พครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พัฒนามาตรฐานคุณภาพครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
วางระบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานวิชาชี พ ก
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เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ประชุมระดมความคิด สนทนากลุ่มและสํารวจด้วยแบบสอบถามจาก
ครู ผูบ้ ริ หาร นักวิชาการ
ผลการวิจยั ได้นาํ ไปประชาพิจารณ์
และนําไปใช้ในการออกแบบระบบประเมินภายใน โดยทดลองใช้กบั สถานศึกษานําร่ อง วิเคราะห์
ข้อมู ล โดยใช้ส ถิ ติบ รรยาย
ผลการพัฒนามาตรฐานวิชาชี พครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ระดับมาตรฐาน
คุ ณภาพครู และผูบ้ ริ หารและระบบประเมินคุ ณภาพภายในสําหรับการปฏิ บตั ิ งานครู และผูบ้ ริ หาร
ระบบย่อยคือ 1) ระบบการเตรี ยมและพัฒนาครู เข้าสู่ มาตรฐาน
วิชาชีพ
ระบบนิ เทศ วินิจฉัย กํากับการปฏิบตั ิงาน
ของครู
ระบบตอบแทนครู
วเรศ หั ก กะยานนท์ . (2548 : บทคัด ย่ อ ) ได้ศึ ก ษา การพัฒ นาบุ ค ลากร
สายสนับสนุนทางวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นทางวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิ การบดี
มหาวิท ยาลัย บู รพา เรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อยในด้านการฝึ กอบรม อยู่ใ นระดับปานกลาง
ค่อนข้างสู ง ในด้านการพัฒนาตนเอง อยูใ่ นระดับปานกลางค่อนข้างสู ง และในด้านการศึกษาต่อ
2.
สาย
สนับสนุ นทางวิชาการ สังกัดสํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เรี ยงลําดับจากมากไปหา
น้อย ในด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ความจริ งจังในการดําเนิ นกิจกรรม การให้ความสําคัญใน
กิ จกรรมการวางแผนอย่างเป็ นระบบ
จะอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลางค่อนข้างสู ง ยกเว้นการให้การสนับสนุนในกิจกรรม
3. เปรี ย บเที ย บการพัฒนาบุ ค ลากรสายสนับ สนุ นทางวิช าการ สั ง กัดสํา นัก งาน
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ตําแหน่งงาน และอายุ
การทํางานกับระดับการพัฒนาบุคลากรในด้านการฝึ กอบรม การศึกษาต่อ
ปรากฏ
วันชัย บุญทอง. (2548 : บทคัดย่อ)
ความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามแนวทางปฏิ รูประบบราชการและปฏิ รูปการศึ กษา
โดยมีวตั
สถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษา มีกรอบแนวคิดในการวิจยั จาก
แนวทางการประเมินสมรรถนะหลักของข้าราชการตามแนวทางการปฏิรูปราชการของ กพร. และ
มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพครู
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทางปฏิ รูประบบราชการผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ด
ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตามแนวทางปฏิ รูป การศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
มีความต้องการ
ลําดับแรก คือ
หลักและ
กระบวนการบริ หารสถานศึกษา ตามลําดับ
ศิริ สุ ปัญญา. (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนาบุคลากรครู ดา้ นการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบบู รณาการระหว่า งวิ ช า สถาบันการพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตอุ ดรธานี ผล
การศึกษาพบว่า
แบบบูรณาการระหว่างวิชา
4
ของการประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการ พบว่า
1 ผูร้ ่ วมศึกษาค้นคว้ามีความรู ้ความเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการระหว่างวิชา 6
อยูใ่ นระดับปานกลางทุกคน สําหรับการนิ เทศ
1 พบว่า ผูร้ ่ วมศึกษาค้นคว้าสามารถปฏิบตั ิการจัด กิจกรรม การเรี ยนรู ้
แบบบูรณาการระหว่า งวิช าอยู่ระดับ ดี
4 คื อ กิ จกรรมการเรี ย นการสอน
ผูส้ อน ไม่สามารถจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับจุ ดประสงค์ได้เลย
5 การ
ปฏิ บตั ิ การสอน
6 การประเมิ นผลผูเ้ รี ยน จึ งได้ดาํ เนิ นการ
2
โดยกลยุทธ์เดิม คือ การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการและการนิ เทศแบบคลินิกพบว่า ผูร้ ่ วมศึกษาค้นคว้า
ได้รับการพัฒนาตนเองมาก มีค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ และสามารถจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบ
บูรณาการระหว่างวิชาได้ อยู่
สนอง โลหิ ต วิเ ศษ. (2548 : บทคัด ย่อ ) ได้
ดําเนิ นงานโครงการพัฒนาครู
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กลุ่ ม
ตัว อย่า ง คื อ เอกสารและรายงานผลการติ ด ตามการฝึ กอบรมครู โดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐาน
เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ผลการดําเนิ นโครงการพบว่า
คือ
เกิ ดกระบวนการกัล ยาณมิต ร ในการพัฒ นาครู พ บว่า การพัฒ นาครู มีปั จ จัย หลัก 4 ประการ
ได้แก่ องค์ความรู ้ แรงหนุ นจากต้นสังกัด
ผูเ้ ข้ารั บ
การอบรมสามารถจัดการ
โรงเรี ยนและชุ มชนมี
ความใกล้ชิดกัน และได้รับความร่ วมมือจากชุมชน
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สมคิด อินพุ่ม. (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

การศึกษาปั ญหาการพัฒนาบุคลากร
เขต 1 ผลการวิจยั

พบว่า
1.

สัง กัด
เขต 1 โดยภาพรวมและด้านการปฏิบตั ิงาน ด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านการศึกษาดูงาน และด้านการฝึ กอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้านการบริ หาร
มีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก
2.
สังกัดสํานักงาน
เขต 1 โดยภาพรวมและด้า นการฝึ กอบรม ด้า นการศึ ก ษาดู ง าน
ด้านการปฏิ บตั ิ งาน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการบริ หาร ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ
0.05
ม
ๆ เรี ยงตาม
ลําดับ
1. ความคิ ด ครู มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการพัฒ นาการเรี ย นการสอน กล้า
แสดงออก
เกิ ดความตระหนัก ใน
บทบาทของตนเอง
การพัฒนาและการตรวจสอบ
2. เกิ ดทักษะต่างๆ เรี ยงตามลําดับ
การจัดทําหลักสู ตร การถ่ายทอด การทํางานเป็ นทีม การจัดทําแผน การเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล
3. ครู ได้เรี ยนรู ้และนําไปปฏิบตั ิเรี ยงตามลําดับ
การจัดการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยน
เป็ นสํา คัญ การแก้ปั ญหาด้วยกระบวนการวิจยั การประเมินตามสภาพจริ ง
จัดการเรี ยนรู ้
4.
ครู เตรี ยม การ
สอน วางแผนการสอน และปรับปรุ งแผนการสอน
การสอน
5. ได้ทาํ กิจกรรมตามกระบวนการฝึ กอบรม
6.
นร่ ว มงาน นัก เรี ย น
บุคลากรท
ทํางานเป็ นระบบ
เกิดวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
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7.
และผูเ้ รี ยน ร่ วมมื อ ประสานชุ มชน แสวงหาความรู ้ วางแผน การ
จัดการเรี ยนรู ้ การศึ กษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล แสดงความคิ ดเห็ นในการพัฒนาผูเ้ รี ยน เอาใจใส่
8.
ส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู
เช่ น

เป็ นต้น
คือ การพัฒนาตนเองของครู ความ
เป็ นกัลยาณมิตร ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุ นกระบวนการฝึ กอบรม ครู ผฝู ้ ึ กอบรมการนิ เทศหลักการ
ของ SBT
สุ ธรรม ธรรมทัศนานนท์. (2549 : บทคัดย่อ)
การนําเสนอรู ปแบบ
และนําเสนอรู ปแบบการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา
.

และกําหนดกรอบแนวคิ ด

ในการวิจยั
.
.
พึง ประสงค์ขอ

นฐาน

. การสร้างรู ปแบบการพัฒนา
. การตรวจสอบ และประเมิ น ความเหมาะสมและเป็ นไปได้ ข องรู ปแบบ
โดยการประชุมสนทนากลุ่ม
. การปรับปรุ ง และการนําเสนอรู ปแบบ
กลุ่
จํานวน คน
ด้านบริ หารสถานศึ กษา
จํา นวน คน
ผลการศึกษาพบว่า
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.

ความสามารถใน
คุ ณ ลัก ษณะ จัด เป็ นกลุ่ ม ได้ ด้า น คื อ
คุณลักษณะด้านการบริ หาร คุณลักษณะด้านวิชาการ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และคุณลักษณะ
ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
.
คื อ รู ป แบบการพัฒ นาแบบบู รณาการจากผูบ้ ริ ห าร
สู่ ผลลัพธ์การพัฒนาประเทศ
คือ
พัฒนา
บูรณาการ
ผลลัพ ธ์ ก ารพัฒนาประเทศแบบบู รณาการ
คื อ
ดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะ
การพัฒนาและดําเนินการ
กัลยรัตน์ เมืองสง. (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา รู ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าํ
ยุทธ์
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
ส่ วนประมาณค่า ใช้สถิ ติมธั ยฐานและค่าพิสัย

ปสร้างแบบสอบถามแบบมาตรา
X)

(S.D)

ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการพั
ตามแนวคิดข
ประกอบด้วย
มีความสามารถรวบรวมข้อมูลมากําหนดกลยุทธ์ได้ มี ความสามารถในการพยากรณ์ และ
กําหนดอนาค
งปฏิ วตั ิ
มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ส่ วนวิธี การพัฒนา
ภาวะผูน้ าํ เชิงกลยุทธ์ อันดับแรก คือ การศึกษาดูงาน การประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการ และการระดม
ความคิดเห็น
สิ ร์ วสุ ภทั ร. (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการและสมรรถนะ
ของผูบ้ ริ หารสถาน

ของผูบ้ ริ หาร
ศึกษาอิทธิ พลของสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย นเป็ นฐาน ผ่า นวัฒนธรรมการเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ยน

ของการบริ หาร โดยใช้
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ผูบ้ ริ หารสถา
ปี การศึ ก ษา
จํานวน
คน
เป็ นแ
ส
พันธ์
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดว้ ยรู ปแบบสมการโครงสร้าง
. ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการและวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมีอิทธิ พลทางตรงต่อ
ความสําเร็ จของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
. สมรรถนะมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความสําเร็ จของการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐานผ่านวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
. ตัวแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ ของภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการและสมรรถนะของ
งานวิจัยต่ างประเทศ
บุคลากรไว้หลายทัศนะ
Cooper. (2002 : abstract)
The Influence of Outstanding
Leadership in Improving the Quality of Teaching and Learning through Staff Development
อิทธิ พลของภาวะผูน้ าํ
โดยศึ ก ษาจากครู ใ หญ่ และผูบ้ ริ หารดี เด่ นในชิ ค าโก
ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ ของครู ใหญ่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนา ครู และนักเรี ยน
ทัก ษะในการประเมิ นผล
นักเรี ยน
องนักเรี ยน
จะเห็ นได้ว่า การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามี
ความสําคัญและมีความจําเป็ น
การส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายในการพัฒนา จะช่วยส่ งเสริ ม
การพัฒนาวิชาชีพ ผูบ้ ริ หารจําเป็ นจะต้องส่ งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการสร้างเครื อข่าย
Persico. (2001 : abstract)
Exploring the Relationship Between
the Perceived Leadership Style of Secondary Principals and the Professional Development
Practices of their Teachers ความสัม พันธ์ ระหว่า งแบบภาวะผู ้นาํ ของครู ใ หญ่โรงเรี ย น
มัธ ยมศึ ก ษากับ การปฏิ บ ตั ิ ก ารพัฒ นาวิช าชี พ ของครู โดยศึ ก ษาครู ใ หญ่โ รงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
125 คน และครู 1,001 คน โดยศึกษาตัวแบบการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชี พ (professional
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staff
development) 5 ตัว แบบ ได้แก่ 1) การแนะนํา การพัฒนาบุ ค ลากรเป็ นรายคน
2) การสังเกตและการประเมิน การสอน (3)
กระบวนการปรั บ ปรุ ง วิช าการ 4)
และ 5) การแสวงหาความรู ้
(inquiry) ผลการวิจ ยั พบว่า ไม่ม ี
ปฏิบตั ิการพัฒนาวิชาชี พ
พัฒนาวิชาชีพ (professional development practices)
Chiu. (2001 : abstract)
Teachers and Administrators’ Perceptions
of Teacher Study Groups as One form of Professional Development in Taiwan การรับรู ้ของครู
และ
โดยศึกษาครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองไทเป
รรับรู ้วา่ กลุ่มศึกษา (study groups)
เหมาะสมในการพัฒนาวิชาชีพของครู หรื อไม่
สัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า
. ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นในไต้หวันยอมรับ
ว่ากลุ่มศึกษา (study groups)
เพราะ
.
สําคัญต่อการรับรู ้ของครู
. แรงจูงใจของครู มีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ
Blackburn. (2000 : abstract)
Barriers and Facilitators to Effective
Staff Development : Perceptions from Award - winning Practitioners อุปสรรคและ ส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิ ผลของการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กรณี ศึกษา เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ กลุ่มสนทนา
และสํารวจเอกสาร
การศึ ก ษาของสหรั ฐอเมริ ก า
งในรั ฐเทกซัส
โรงเรี ยนประถมศึกษาและโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในรัฐจอร์ เจีย ได้ศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับเขต
ระดับโรงเรี ยน และระดับครู
ดาบสองคม (two - edged sword)
กับ ความสมดุ ล ของค
สํ า หรั บ โรงเรี ย น
ประถมศึ ก ษาสะท้อนให้ เห็ นว่ า โรงเรี ย นเหมื อนกับ โบสถ์
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Corley. (2000 : abstract)
Staff Development and Secondary
Science Teachers : Factors that Affect Voluntary Participation การพัฒนาบุคลากรของครู
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาของรั ฐอาลาบามา โดยมุ่งศึ กษาความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรและกลยุทธ์
ผลการวิจยั พบว่า
.
ลักษณะของโปรแกรมการพัฒนา
บุคลากรมีอิทธิ พลต่อการเข้าร่ วมโปรแกรม
. ครู วิทยาศาสตร์ เห็ นพ้องกันว่า การพัฒนาบุ คลากรเป็ นความรั บผิดชอบ
ของแต่ละบุ คคล แต่โรงเรี ยนต้องรั บผิดชอบในการเปิ ดโอกาสให้ครู เข้าร่ วมกิ จกรรมการพัฒนา
บุคลากร
.
การพัฒนาบุคลากรจะต้องทําทุกปี
ในการสอน
. การประชุ มปฏิบตั ิการ (workshops) เป็ นแบบของการพัฒนาบุคลากรด้วย
2.

2

งานวิจัยในประเทศ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ น

ศึกษาให้ความสนใจ
วิชยั ตรี เล็ก. (2542 : บทคัดย่อ)
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู
โดยใช้ระบบบริ หาร ISO 9000 ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
ISO 9000 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ความพร้อม
และความเป็ นไปได้ในการนําระบบบริ หาร ISO 9000 มาใช้ในโรงเรี ยน ผูบ้ ริ ห
การประกันคุณภาพ โดยใช้ระบบ ISO 9000 พบว่า มีความเห็นต่างกัน
ทางราชการ อายุและวุฒิการศึ กษา
คื อ ขาดแคลนบุคลากรในการ
ดําเนินงาน บุคลากรไม่มีเวลา บุคลากรไม่เห็นความสําคัญและไม่ให้ความร่ วมมือ ข้อเสนอแนะ คือ
การจัดอบรมความรู ้
ISO 9000 แก่บุคลากรในโรงเรี ยน
สุ พ ฒั น์ พรมวัง . (2542 : บทคัด ย่อ )
การศึ ก ษาสภาพและ
ปั ญ หาการดํา เนิ น การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งาน
ประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจยั พบว่า ขนาดของ
โรงเรี ยนและตําแหน่งของผูป้ ฏิบตั ิการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพ โดยรวมไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
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ปั ญหาการดําเนินงาน
มี เ พี ย ง 1 ด้า น
ครู ว ิช าการมี ปั ญ หาการดําเนิ นงาน คื อ ด้า นการควบคุ มคุ ณภาพการศึ กษาในการพัฒนาเข้า สู่
มาตรฐาน
ทํา เนี ย บ มหาพรหม. (2543 : บทคัด ย่อ )
การติ ด ตาม
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดอุ ดรธานี
ตามมาตรฐานการประเมิ น
คุ ณภาพการศึ ก ษา ปั ญหาการปฏิ บ ตั ิ งาน
มาตรฐานการประกันคุ ณภาพการศึ กษา โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สัง กัดกรมสามัญศึ กษา จังหวัด
อุดรธานี กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารฝ่ ายวิชาการ จํานวน 36 คน หัวหน้าแผนงาน
โรงเรี ยน จํานวน 36 คน และหัวหน้าหมวดวิชา 195 คน
คือ ค่า
ร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า
1. โรงเรี ยนได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม
3 ด้าน อยูใ่ นระดับ “ ปานกลาง ” เรี ยงลําดับ คือ ด้านกระบวนการ ด้านปั จจัย และด้านผลผลิต
2. การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มีปัญหาอยูใ่ น
ระดับ “ ปานกลาง ” ทุกด้าน เรี ยงลําดับ คือ ด้านบริ หารและการจัดการ ด้านหลักสู ตรและการสอน
งแวดล้อมและด้านบุคลากร
3.
3.1
และประสิ ทธิ ภาพ
3.2

นมีความรักสามัคคีกนั รัก
องค์กรร่ วมกัน

3.3 โรงเรี ยนจัดฝึ กอบรมสัมมนา
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.4
ะสงค์ของนักเรี ยน
ให้นกั เรี ยนผูป้ กครองและชุมชนได้รับทราบ และร่ วมกันปฏิบตั ิตามอย่างจริ งจัง
3.5 โรงเรี ย นจัด ประชุ ม วางแผนงานการปฏิ บ ตั ิ ง านตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
. (2543 : บทคัดย่อ)
การติดตามผลการดําเนิ นงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยน พ.ศ.2541
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ประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งานการประถมศึ ก ษา อํา เภอกระนวน จัง หวัด ขอนแก่ น โดยมี
1) ติดตามผลการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยน พ.ศ. 2541 2)
เข้าสู่ การประกันคุ ณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
คือ โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ หาร ครู ประจํา
อนุ บาล 1 - 2
5 - 6 คณะกรรมการโรงเรี ยนจากครู สายครู สอน
คณะอนุ กรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวม 359 คน
เชิงปริ มาณเป็ นแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า
1. ด้านผลผลิต
1.1 ผลการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนด้านคุณภาพนักเรี ยน
2 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง
1.2 ผลการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนด้านคุณภาพนักเรี ยน
6 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับสู ง
2. ด้านกระบวนการ
2.1 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรี ยนด้านการเรี ยนการสอน
โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ “ ปานกลาง ”
2.2 ผลการดํา เนิ น งานตามเกณฑ์ ม าตรฐานโรงเรี ย นด้า นการบริ ห าร
โรงเรี ยน โดยภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ “ สู ง ”
2.3
ภาพรวมมีคุณภาพอยูใ่ นระดับ “ สู ง ”
2.4
การศึกษาโดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับ “ ปานกลาง ”
2.5 แนวทางปรับปรุ งแก้ไขการดําเนิ นงาน
สําคัญ ได้แก่ 1)
นคุณภาพ
การศึกษา 2) มีการวิเคราะห์หน่วยงานตามสภาพความเป็ นจริ ง 3)
ตระหนัก และมองเห็นความสําคัญของการประเมินภายในและการประเมินภายนอก
เก็จกนก
. (2546 : บทคัดย่อ)
การ
ผลการวิจยั สรุ ปได้
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1. สภาพการดํา เนิ น การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา ข้อ ค้นพบเชิ ง ปริ ม าณ
พบว่า
2 กลุ่ ม คุ ณ ภาพส่ ว นใหญ่ ดาํ เนิ น การครบกระบวนการ คื อ มี ก าร
วางแผน การดําเนินการและการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุ งคุณภาพ ข้อค้นพบเชิ งคุณภาพ
พบว่า การดํา เนิ น การแต่ล ะด้า นยัง ไม่ค รบถ้ว นสมบูร ณ์
1 ดําเนินการครบถ้วนกว่าโรงเรี ยน
5
2.
นิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาในกลุ่ ม
ปั จจัยภายใน ได้แก่
ทุ่มเท สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
ส่ วนร่ วมและการบริ หารแบบเข้มงวด
คือ มีค
มีแบบ
แผนการทํางานเป็ นทีม มีตวั แบบการเป็ น
ประเมิน
สนใจใฝ่ เรี ยนรู ้
การประกันคุ ณภาพการศึกษานําไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
โครงสร้ างการ
และมีบุคลากรหรื อคณะทํางานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ส่ ง เสริ มเช่ นกัน สํา หรั บ กลุ่ ม ปั จจัย ภายนอก ได้แก่
ความสําคัญกับการศึกษาและสนับสนุ นช่วยเหลือ
/ นโยบายต้นสังกัดผลักดัน
ให้โรงเรี ยนดําเนินการประกันคุณภาพ
งานต้นสังกัดนิเทศช่วยเหลือโรงเรี ยนจริ งจัง
3.
กลุ่มปั จจัยภายใน ได้แก่
องค์กรมีลกั ษณะแตกแยก แข่งขัน ไม่ให้เกียรติ และ
ไม่ไว้วางใจกัน
ครู ไ
และ
ครู ไม่เพียงพอ ครู ข าดความรั บผิดชอบและความสนใจใฝ่ เรี ยนรู ้ มี ทศั นคติ ไม่ดีต่อการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษา
ใจดี เกิ นไป ขาดความเด็ดขาด
น
และผู ้ช่ ว ยผู ้บ ริ ห ารขาดความสามารถในการบริ ห ารและมี ง านธุ ร การมาก
โครงสร้ าง
ขาดการ
และมอบหมายความรับผิดชอบไม่ชดั เจน
อุปสรรคเช่ นกัน สําหรับกลุ่มปั จจัยภายนอก ได้แก่ ชุ มชนและกรรมการสถานศึกษาขาดความ
การประกันคุ ณภาพการศึกษาและนโยบายปรั บลดอัตรากําลัง
ต้นสังกัดขาดการนิเทศช่วยเหลือ
พงศ์ธวัช วิวงั สู . (2546 : บทคัดย่อ) ศึกษา ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการ
การศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรสภาพแวดล้อมในการทํา งาน ได้แก่ การสนับ สนุ นของ
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ผูบ้ ริ หาร ความร่ วมมือของผูร้ ่ วมงานและการได้รับการฝึ กอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตัว
แปรลักษณะทางจิต ได้แก่ เจตคติต่อการมีส่วนร่ วมในการประกันคุ ณภาพการศึกษา แรงจูงใจ
ในการทํางานประกันคุ ณภาพการศึกษาและสุ ขภาพจิตของบุคลากร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การมีส่ วนร่ วมของบุ ค ลากรในการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่า งมี น ัย สํา คัญทางสถิ
0.05 ไม่พบปฏิ สัมพันธ์ระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานและลักษณะทางจิต
การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
0.05
อย่างไรก็ตาม พบว่า การมีส่วนร่ วมของบุ คลากรในการประกันคุ ณภาพการศึกษาแปรปรวนไป
ตามปั จจัยสภาพแวดล้อมและลักษณะทางจิตแต่ละด้าน
0.05
ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานและลักษณะทางจิต ได้แก่ แรงจูงใจในการทํางานประกันคุณภาพ
การศึกษา เจตคติต่อการมีส่วนร่ วมในการประกันคุณภาพการศึกษา และสุ ขภาพจิตของบุคลากร
ร่ วมกัน ทํานายการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ คิดเป็ นร้อยละ 47.60
พงศ์เทพ จิระโร. (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คุ ณภาพภายในสําหรับการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรื อ ผลการวิจยั พบว่า ระบบประกัน
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประกัน
คุ ณภาพภายในของสถานศึกษา การประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาระดับกองทัพเรื อ การนิ เทศงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพเรื อ ในการ
ประเมินระบบประกันคุ ณภาพการศึกษา หลังการทดลองใช้ พบว่า ความรู ้ และการปฏิ บตั ิ ของ
ทักษะความสามารถหลังการทดลองใช้ระบบมีพฒั นาการ
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมการนิ เทศ
กิจกรรมการประเมินคุ ณภาพ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับมี ความเห็นด้วยในการนํามาใช้ในระดับมาก
การประเมินผลการดําเนินงานเกือบทุกรายการมีความเห็นด้วยในการนํามาใช้ในระดับมาก
ศิริวรรณ โสดา. (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษา กรณี ศึกษากระบวนการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในวชิ ราวุธวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการพัฒนาระบบประกัน
ประกอบด้วย การเตรี ยมความพร้ อม
ของบุ คลากร โดยผูบ้ ริ หารให้ความรู ้
2 ชุ ด คือ คณะอนุ กรรมการประเมินคุ ณภาพการศึกษา
ประเมินคุ ณภาพภายในโรงเรี ยน
บุคลากรภายในโรงเรี ยน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากฝ่ ายต่าง ๆ มาจัดหมวดหมู่ วชิ ราวุธวิทยาลัย
ดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในตามวงจรบริ หารคุ ณภาพ PDCA
1) การวางแผน
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ปฏิ บ ตั ิง าน ได้แก่ การกําหนดเป้ าหมายการศึกษา โดยยึดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุปนิ สัยของนักเรี ยนเป็ นหลัก และการ
พัฒนาความสามารถของนักเรี ยน โดยเน้นทักษะด้านวิชาการและทักษะชี วิต มีแผนงานหลักในการ
ปฏิ บตั ิงาน 5 แผนงาน ได้แก่
แผนงานการเรี ยนการสอนฝ่ ายวิชาการ
แผนงานส่ งเสริ มพลานามัย แผนงานการจัดการคณะ และแผนงานปรับปรุ งและพัฒนา โดยมี
การจัดทําแผนงบประมาณล่วงหน้า 3 ปี 2) การปฏิบตั ิงานตามแผน ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มให้บุคลากร
ทํางานร่ วมกันเป็ นที ม
และมี การกํากับ
ติดตาม
3) การตรวจสอบและประเมินผล โรงเรี ยนได้วางกรอบ
การประเมินผลโดยยึดเป้ าหมายการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นหลัก และคาดว่าจะมีการประเมินผล
ภายในอย่างเป็ นทางการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 และ 4) นําผลประเมินมาปรับปรุ งงาน
จึงไม่มีการนําผลประเมินมาใช้ แต่ระบบ
การทํางานของโรงเรี ยนมีระบบการประเมินผลการทํางานของบุคลากรอยูแ่ ล้ว
เฉลียว พุม่ ฉัตร. (2549 : บทคัดย่อ)
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการนิ เทศภายใน เป็ นการกํากับติดตามของโรงเรี ยนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบํารุ ง
ประชาวิทยา) สังกัดสํานักงานเ
เขต 1 พบว่า กระบวนการนิ เทศ
มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ ทําให้เกิ ดการพัฒนา
8 ด้าน
มี ความสุ ขแล
พฤติกรรม
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ
นิ เทศภายใน อยูใ่ นระดับมาก
0.05
หาน้อ ย
ด้า นการนิ เ ทศภายใน ด้า นการวัด และประเมิ น ผลการจัด การศึ ก ษา ด้า น
การประกันคุ ณภาพการศึกษา ด้านการปฏิ รูปกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ด้านแผนการจัดการเรี ยนรู ้ / แผนการจัดประสบการณ์
ครู ทุกคนใน
โรงเรี ยนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบํารุ งประชาวิทยา) มีระดับความพึงพอใจในแนวทางการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในอยูใ่ นระดับมาก
นิ ตย์ โรจน์รัตนวาณิ ชย์ และสิ ทธิ พร
. (2549 : บทคัดย่อ)
การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึก ษาสําหรับ
ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การตรวจสอบคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา วิธีดาํ เนินการวิจยั ประกอบด้วย 5
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คือ 1) การศึกษากรอบแนวคิดในการวิจยั 2) การศึกษาวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3) การออกแบบ
ระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
4) การตรวจสอบระบบการตรวจสอบคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา
การศึกษา และ 5) การปรับปรุ ง การทดลองใช้ การประเมินและการนําเสนอระบบการตรวจสอบ
แหล่
ระบบ
การตรวจสอบคุ ณภาพในสถานศึ กษา
แนวคิด ทฤษฎีการประกันคุณภาพ
มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปั จจัย ด้าน
ด้านปั จจัย ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีส่วนร่ วม
ของชุมชนกับสถานศึกษา และภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย
5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ การปฏิ บ ตั ิ ง านของครู กระบวนการบริ ห ารจัด การเรี ย นการสอน
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ แหล่งทรัพยากรการบริ การและความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ และ
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และความพึงพอใจ
ของผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ระบบการตรวจสอบคุ ณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาสํา หรั บ สํา นัก งานเข
ผ่า นการทดลองใช้แ ละประเมิ น มาตรฐาน
การประเมิ น ด้ า นความมี ป ระโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมและความถู ก ต้ อ ง
ศุภสาส์ น
. (2549 : บทคัดย่อ)
งการติดตามการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดกรมสามัญศึ กษา จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
ความมุ่งหมาย
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 4 ด้าน คือ ด้านมาต
ด้านแนวทางในการประเมินภายใน ด้านการรายงานผลการประเมินภายใน และด้านการนําผลการ
ประเมิ นภายในสถานศึกษาไปใช้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กรรมการประเมินภายในโดยหน่ วยงาน
ต้นสังกัด จํานวน 20 คน กรรมการประเมินภายในโรงเรี ยน จํานวน 28 คน และครู แกนนํา
จํานวน 14 คน
จํานวน 62 คน
แบบสํารวจ
ได้แก่
และการ
ทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ผลการวิจยั
พบว่า
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1. กรรมการประเมินภายในโรงเรี ยนและครู แกนนําเห็ นว่า การปฏิ บตั ิงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนกรรมการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
เห็นว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นด้านมาตรฐานและ
อยูใ่ นระดับมาก
พบว่า
บัติงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
มัญ
ศึ ก ษา ส่ ว นด้า นแนวทางในการประเมิ นภายใน ด้า นการรายงานผลการประเมิ น ภายในและ
การนําผลการประเมิ นภายในสถานศึ กษาไปใช้ โรงเรี ยนบางส่ วนยังมี ปัญหาในการปฏิ บตั ิ งาน
การประกันคุ ณภาพการศึกษา ส่ วนผลการสัมภาษณ์ พบว่า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการปฏิ บตั ิ งาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา แต่โรงเรี ยนบางโรงเรี ยนมีปัญหา
คือ ขาดบุคลากร
มีเวลาดําเนินการน้อย เร่ งรี บ กรรมการดําเนิ นงานขาด
ความเหมาะสม ครู - อาจารย์ขาดความตระหนักไม่ให้ความร่ วมมือ ไม่แน่ใจ ไม่เห็นความสําคัญ
ระบบสารสนเทศไม่ ครอบคลุ ม ไม่ มีการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
ขาดงบประมาณ ผูบ้ ริ หารขาดความตระหนัก ขาดการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
2. กรรมการประเมินภายในโดยหน่ วยงานต้นสังกัดเห็ นว่า มีการปฏิบตั ิงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
โดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ
ด้านแนวทางในการประเมินภายใน
และด้านการรายงานผลการประเมิ นภายใน
0.05 แต่ในด้านการนําผลการประเมินภายในสถานศึกษาไปใช้ กรรมการประเมินภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด กรรมการประเมินภายในโรงเรี ยนและครู แกนนํา มีความเห็นไม่แตกต่างกัน
2 งานวิจัยต่ างประเทศ
การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาไว้หลายทัศนะ
Atria. (
: abstract)
The Effect of the Illinois Quality
Assurance and Improvement Planning Process on Chicago Public School Teacher Attitudes
Toward School Improvement ผลกระทบของกระบวนการประกันคุ ณภาพ และแผนพัฒนา
ของมลรั ฐ อิลินอยซ์ ต่อทัศนคติ ของครู โรงเรี ยนรัฐบาลในการทําแผนพัฒนาโรงเรี ยน ในเมือง
รัฐชิ คาโก
ศึ กษาผลกระทบของกระบวนการประกันคุ ณภาพ
และแผนพัฒนาของมลรัฐอิลินอยซ์ ต่อทัศนคติของครู โรงเรี ยน รัฐบาลในเมืองรัฐชิ
แผนพัฒนาโรงเรี ยน
ส่ วนประกอบหลัก
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ทัศนคติ ของครู จึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า
และแผนพัฒนาของมลรัฐอิลินอยซ์
จากงานวิจยั ดังกล่ าวข้างต้นสรุ ปได้ว่า สถานศึ กษาได้ดาํ เนิ นงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนในประเด็นต่างๆ
การเตรี ยมการวางแผนประกัน
คุ ณภาพการศึ ก ษา การนําแผนการประกันคุ ณภาพการศึ กษาไปใช้ การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาปรับปรุ งมาตรฐาน และการเตรี ยมการประเมินจากองค์กรภายนอก
มีการดําเนิ นการอยู่ในระดับมาก
ขนาดของสถานศึ กษา คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า มี ความแตกต่างกัน
คื อ
สภาพการจัดการการศึกษาไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญโรงเรี ยน
ระบบการตรวจสอบ ระบบการประเมิน การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน และความรู ้ความเข้าใจ
Bugg. (2000 : abstract)
Quality Assurance and Improvement
Planning Illinois High Schools การประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอิลินอยซ์
ตรวจสอบประสิ ทธิ ผล
ของคณะกรรมการการศึกษาของรัฐในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแผน
ตัวกระตุ ้นการพัฒนาก
นมัธ ยมปลายของรั ฐ
ผลการวิจยั พบว่า
.
สองแห่งยังไม่ได้ใช้ระเบียบโครงสร้างในการปรับปรุ งโรงเรี ยน
. โรงเรี ยนในชนบทสามารถใช้กระบวนการประกันคุ ณภาพ
กระตุน้ การพัฒนาโครงสร้างการจัดระเบียบของโรงเรี ยน
ตามกระบวนการได้สาํ เร็ จ
. การประกันคุณภาพมีผลดีต่อแผนการสอนในโ
การประกันคุ ณภาพจะประสบ

ถึงแม้วา่

. โครงร่ า งของการประกัน คุ ณ ภาพสามารถช่ ว ยโรงเรี ยนในการพัฒ นา
วัฒนธรรม การป
อย่างไรก็ดีการขาดตัวแปรบางตัว เช่น ภาวะผูน้ าํ
ทรัพยากรทางการเงินทําให้กระบวนการไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
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Floit. (2000 : abstract)
The Effects of the Quality Assurance
External Review on Illinois School Reform ผลกระทบของรายงาน การประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกต่อโรงเรี ยนในมลรัฐอิลินอยซ์
การมีส่วนร่ วมใน
การทบทวนการดําเนิ นงานจากภายนอก จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการพัฒนาโรงเรี ยนแบบบูรณา
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์จากรายงานการประเมินภายนอก ได้ระบุให้
เห็ นถึ งประเด็นบรรยากาศการเรี ยนรู ้
กําหนดทิศทางของหลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐ แต่มีหลักฐานอ้างอิงน้อยมากในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร การประเมิน และกลยุทธ์การสอน ส่ วนการสนับสนุ นจากชุ มชน ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผลการวิจยั พบว่า รายงาน
และความ
และไม่อาจบ่งบอกได้วา่ เป็ นองค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพไม่ได้
3.

นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
3.1 งานวิจัยในประเทศ
นิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล
มากนัก ส่ วนใหญ่จะเป็ นงานต่างประเทศ งานวิจยั ในประเทศ
มีรายละเอียด
ประภัสสร โกศัลวัฒน์. (
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษารู ปแบบการนิ เทศแบบ
กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านนาดี อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร
ผูบ้ ริ หาร และ
ชุ มชน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพัฒนาการ
และชุ มชน
เข้ามา มีส่วนพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กร่ วมกับโรงเรี ยน
อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผูบ้ ริ หาร 1 คน ครู 8 คน ปฏิบตั ิการ 1 ภาคเรี ยน ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจยั ปฏิ บตั ิ การแบบมี ส่วนร่ วม
นักเรี ยน
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครองและชุ มชน ข้อมูลได้จากการสังเกตของนักวิจยั อนุ ทิน แผนการสอนและการ
ประเมินตนเองของครู และผูบ้ ริ หาร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและผลการวิเคราะห์โดย

การเรี ยนรู ้ แต่การประเมินผลตามสภาพความเป็ นจริ ง
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ยังมีนอ้ ย ชุ มชนเข้าร่ วมประชุ มประจําเดือน ช่วยเหลืองานโรงเรี ยน และประชาสัมพันธ์ ทุกฝ่ ายมี
ความพอใจในกระบวนการนิเทศแบบร่ วมมือในระดับมาก
สุ เทพ บุญเติม. (2549 : บทคัดย่อ)
การพัฒนารู ปแบบการกํากับ
โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3
ระยะคื อ ระยะแรก เป็ นการศึกษาสภาพปั จจุ บนั ของรู ปแบบการ
ด้วยการศึกษาเอกสาร
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุ ณวุฒิ 18 คน และ
ศึกษารายกรณี
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล 1 โรงเรี ย น
แบบสั ม ภาษณ์
สอง
โดย
ประชุม สัมมนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และสรุ ปผลการสัมมนาเป็ นรู ปแบบการกํากับติดตาม นําไป
ทดสอบการใช้รูปแบบในโรงเรี ยนตัวอย่าง 3 ขนาด และปรับปรุ งรู ปแบบ
เป็ น
การประชุ ม สัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 21 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1.
มีการจัดระบบ
โดยพิ จ ารณาจากข้อมู ล
การศึกษาเชิ งสํารวจ มีการกําหนดแผนการกํากับติดตามงานไว้เป็ นระยะ มีการกําหนดมาตรฐาน
การมีส่วนร่ วมของสถานศึกษาและชุ มชน
กับหน่วยงาน คือ
2. รู ปแบบการกํากับติดตามมี 2 รู ปแบบ คือ 1) จากบนลงสู่ ล่าง (top down) และ 2) จากภายนอกและภายใน (outside - in / inside - out) โดยใช้หลักการกํากับติดตาม คือ
หลัก การมีส่วนร่ วม (participation)
3. กระบวนการกํากับติดตาม (monitoring process)
7
1) กําหนดเป้ าหมายและเกณฑ์ “ กําหนดเป้ าหมาย ” 2) จัดทําแผนกํากับติดตาม “
พอใจร่ วมทําแผน ” 3) จัดทีมงานกํากับติดตาม “ มีแกนนําพร้อมทีมงาน ” 4) ลงมือปฏิบตั ิกาํ กับ
ติ ดตามแผน “
” 5) ตรวจสอบผลกํา กับ ติ ดตาม “
”
6) รายงานผลกํากับติดตาม “
” และ 7) ทบทวนการกํากับติดตาม “ ทบทวน
สานต่อ ”
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3 งานวิ จั ย ต่ า งประเทศ
การกํากับติดตามไว้หลายทัศนะ
Adya. (2006) ได้
การมีส่วนร่ วมของชุ มชนพบว่า
อาชี พ หรื อการปรั บปรุ งสถานะของนักเรี ยน

พัฒนามนุ ษย์ในการประกอบ

ขณะเดียวกันในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
แต่พบว่าปั จจุบ ั
จะนําไปสู่ ความสําเร็ จได้ตามวาระสําคัญความเติบโตของประถมศึกษา
แต่ไม่
บริ ก ารจากภาคสัง คม เศรษฐกิ จ
หากมองไปข้างหน้า
ห้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมตามความจําเป็ น ขณะเดียวกัน

มากๆ อาทิเช่น ชมรมเยาวชน NGO ต่างๆ เป็ นต้น

การกํากับติดตาม และประเมินผล
และข้อจํากัดในการปฏิ บตั ิ การมีส่วนร่ วม
ของชุ ม ชนจึ ง ไม่ มี ค วามจํา เป็ นจะต้อ งทราบวิ ธี ก ารมากมาย แค่ ค วรนึ ก ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ระบบการกํากับติดตามจึงนับ
ได้วา่
สามารถตรวจสอบในกิจกรรมดังกล่าวได้ดว้ ยดี
จะต้องดําเนิ นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบ พัฒนารู ปแบบ
มีการกํากับติดตาม และพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลาย จึงจะทําให้การพัฒนาการศึกษา
ประสบผลสําเร็ จ
Dianne. (2004) ได้ศึ ก ษากิ จ กรรมการกํา กับ ติ ดตาม การผลิ ต การวิจยั ทาง
ม
พบความสั ม พันธ์ ร
และการปฏิ บ ตั ิ ตามจรรยาบรรณของการวิจยั
จึ ง ควรมี ก รอบแนวคิ ดด้า นจริ ย ธรรมใน
Keeley. (2002) ศึ กษาการใช้การสั งเกตและการกํากับ ติ ดตามในการพัฒนา
ทางการศึกษา โดยใช้การวิจยั เชิ งผสม ได้แก่ การสังเกต การประชุ มกลุ่ม และการศึกษาเอกสาร
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เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูส้ นใจและสมาชิ กของสมาคม California and the World
Ocean Conference ผลการศึกษาพบว่า
1. สร้างระบบการศึกษาการสังเกตของการกํากับติดตามอย่างเข้มแข็ง โดยการ
การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
2.
ศูนย์กาํ กับติดตาม จัดสร้างโปรแกรมการพัฒนาระบบกํากับติดตามเชิ งบูรณาการ เน้นการมีส่วน
ร่ วมในการกํากับติดตามของภูมิภาค
3.
โดยการสนับสนุ น
ให้มีการวิจยั ทางทะเลระดับภูมิภาค ตลอดจนส่ งเสริ มศักยภาพในการปรับปรุ งงานวิจยั
4.
โดยสนับสนุ นให้มีการ
นําผลการวิจยั ไปใช้ในการตัดสิ นใจ การบริ หารจัดการด้านการศึกษาพัฒนาและการประยุกต์ใช้
การสร้างโปรแกรมการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรในระดับชาติ
Emma. (2000)
โดยมุ่ง
ผลการวิจยั พบว่า
จะทําให้ผวู ้ จิ ยั ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
วิจยั และการปรับปรุ งบรรยากาศการทํางานวิจยั ให้เหมาะสม จะช่วยให้เกิดจริ ยธรรมทางการวิจยั
จึ ง เป็ นสาเหตุ ข องความสั ม พันธ์ ระหว่า งผู ้วิ จยั และการปฏิ บ ตั ิ ตามจรรยาบรรณนัก วิจ ัย
ระบบการกํากับติดตามงานวิจยั ส่ งผลต่อความเคร่ งครัดทางจรรยาบรรณ
ของนักวิจยั
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สรุปแนวคิดในการวิจัย

สรุ ป
ได้ศึกษาหลักการ กระบวนการ วิธีการ และ
รู ป แบบการพัฒ นาบุ ค คลจากหลายแนวคิ ด คื อ ยงยุท ธ เกษสาคร
จัก ร อิ น ทจัก ร
และ เกรี ย งไกร เจี ย มบุ ญ ศรี .
Poole. (2000) Werner & Desimone. (2006)
Guskey. (2000) Revans. (1979) และ Marquardt. (1999)
สรุ ป
แนวคิดของ ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช. (2547)
.
ธี ระ รุ ญเจริ ญ.
Kemmerer. (1994) Dubrin. (1998) และ Kast & Rosecnzweig. (1972) กับการบริ หารเชิ ง
บูรณาการได้ศึกษาตามแนวคิดของ Robbins. (2003) สุ ดสวาท ประไพเพชร.
และ Daniel
R.Denison. (1990)
สรุ ปแนวคิ ดเ
ได้ศึกษาแนวคิ ดของ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ
สรุ ป

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ได้ศึกษาแนวคิด
ของ
ฐาน
ผูว้ ิจยั สรุ ปความสัมพันธ์ของแนวคิดในการวิจยั ดังกล่าวข้างต้นกับการสร้ างและพัฒนา
รู ป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ัติ
สถานศึกษา
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สรุ ปแนวคิดการพัฒนาบุคลากรจากการปฏิบัติงาน (Action Leaning)
หลักการ
1.
2. การพัฒนาบุคลากรเป็ นกระบวนการเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ทักษะการทํางาน
3. การพัฒนาบุคลากรในยุคปั จจุบนั ต้องใช้แนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
และการพัฒนาเชิงบูรณาการ
องค์ ประกอบ

1.
2.
3. ปั ญหา
4. โครงการ
5. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
1.

2.
3.
4.

กระบวนการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
การวางแผน (Planning)
- กําหนดประเด็นปั ญหา
- ค้นหาคําตอบ
- กําหนดแนวทางสู่ การปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิจริ ง (Doing)
ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้า (Checking)
(Action)
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สรุ ปแนวคิดการบริ หารเชิ งบูรณาการ
หลักการ
การบริ หารเชิงบูรณาการเป็ นการรวมศาสตร์ ต่างๆเข้าด้วยกัน เป็ นสหวิทยาการนําสู่
การปฏิ บตั ิบริ หารอย่างมี ระบบ เป็ นการทํางานเป็ นทีมและมีส่วนร่ วม ส่ งเสริ มและ
พัฒนาความคิดแบบองค์รวม ทําให้งานมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมาย
องค์ ประกอบ
1. การกระจายอํานาจ
2. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
3. การบริ หารเชิงระบบ
4. การทํางานเป็ นทีม
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สรุ ปแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักการ
1. หลักความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2. หลักการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
3.
เ
4. หลักการสร้างความสํานึกให้รับผิดชอบ
5.
6. หลักการติดตามตรวจสอบ
7.
องค์ ประกอบ
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
3. จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา
7. จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปี
8.
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพภายใน
2. การตรวจสอบคุณภาพ
3. การประเมินคุณภาพ
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สรุ ปแนวคิดการนิเทศการศึกษา
หลักการ
การนิ เทศการศึกษา เป็ นกิ จกรรมความร่ วมมือระหว่างผูน้ ิ เทศ และผูร้ ับการนิ เทศ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
1.
2. การทํางานเป็ นทีม และมีส่วนร่ วม ทําให้เกิดพลัง พัฒนาศักยภาพผูน้ ิ เทศระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน
3. การนิ เ ทศแบบบู ร ณาการ เป็ นการหลอมรวมศาสตร์ ส่ ง ผลให้ ก ารนิ เ ทศ
มี
1.
2.
3.
4.

รู ปแบบการนิเทศการศึกษา มีหลายรู ปแบบ เช่ น
(Coaching)
(Mentoring and Supporting)
(Research Based Supervision)
การนิเทศเต็มพิกดั ผูน้ ิ เทศสามารถเลือกรู ปแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ
ความต้องการของผูร้ ับการนิเทศ
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สรุ ปแนวคิดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แนวคิด
ทํางาน (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ/แผนงาน
พัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
หลักการ
1. หลักการมุ่งผลการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic)
2. หลักการติดตามตรวจสอบ เป็ นทีมและมีเครื อข่ายทุกระดับ
3.

(good governance)
คือ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า

สรุ ปแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวคิด
ๆ ด้วยวิธีการ
ให้กา้ วหน้าบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักการ
1. หลักการบูรณาการ การนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน
ม
การบูรณาการแผนงานโครงการ และกิ จกรรม การประเมิ นผลแบบบูรณาการ
เป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด งานมี ประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิ ดผลกระทบต่อ
สถานศึกษามากนัก
2. หลักการมุ่งผลการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic)
3. หลักการประเมินผลเป็ นทีมและมีเครื อข่ายทุกระดับ
4.
good governance) คือ หลักนิ ติ
ธรรม หลักคุณภาพ หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุม้ ค่า
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รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
สถานศึกษา
และประยุกต์แนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
(Action Leaning)
P-D-C-A
บุคลากร
นิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ
ภายในสถานศึกษา โดยสามารถนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณาการ ได้อย่าง
เบ็ดเสร็ จในตัวเอง และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี ความเข้มแข็ง
ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ โดยดู ไ ด้จ ากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาและ
แสดงได้ดงั ภาพ
สรุ ปแนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
ประกันคุณภาพภายในการศึกษา

P
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล
เชิงบูรณาการ

A
ct

การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (AL)

D
o

C
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.5 สรุ ปแนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ






บุคลากร
องค์ความรู้
ทักษะ
ทัศนคติ
ความพึงพอใจ

คุณภาพสถานศึกษา
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ารเรี ยน

นคุณภาพภายในสถานศึกษา

3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ใช้รูปแบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ดําเนิ นการ
สร้ างและพัฒนารู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ภายในสถานศึกษา
สุ ราษฎร์ ธานี
ดังภาพ
ภาพ
ดําเนินการวิจยั
กิจกรรม

1

2

1. ศึกษาสภาพปัญหา การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. ศึกษาความต้องการการพัฒนา
บุคลากร
ภายในสถานศึกษา

1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ
2.
ภาพ
ปัญหา และความต้องการการพัฒนา
3. รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ขอ้ มูล สภาพ
ปัญหาการดําเนินงานและความต้องการการ
พัฒนา
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

1.สภาพปัญหา การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.ความต้องการและพัฒนา
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

สร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วย
การเรี ยนรู ้จากก
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1. กําหนดกรอบแนวคิดรู ปแบบการพัฒนา
บุคลากร
ภายในสถานศึกษา
2. ยกร่ างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. สร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ตรวจสอบความสอดคล้อง เหมาะสม
5. ปรับปรุ ง จัดทําคู่มือ
6. นําไปใช้ทดลอง

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการ
นําไปใช้

1. กําหนดเป้ าหมายในการประเมินรู ปแบบ
2. สร้าง
ประเมิน
3. ทดลองใช้กบั กลุ่

ผลการประเมินรู ปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ
อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ประสิ ทธิ ภาพ

ประถ

ประเมินรู ปแบบการพัฒนา

3

4

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิ
ภายในสถานศึกษา

1. กําหนดกลุ่มทดลองการใช้รูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิ
สถานศึกษา
2. นํารู ปแบบไปทดลองใช้จริ ง

ผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิ
ภายในสถานศึกษา
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การพัฒนารู ป แบบการพัฒนาบุ ค ลากรด้วยการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
คุ ณภาพภายในสถานศึกษา
การดําเนินงานดัง

มี

1 ศึ กษาสภาพปั ญหา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาและ
ความต้ องการการ
สั ง กัด
ประถมศึกษา
1.

ก

จัยได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผรู ้ ับผิดชอบการประกัน

จํานวน 398 คน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูร้ ับผิดชอบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา
จํานวน 199 โรงเรี ยนโรงเรี ยนละ คน รวมจํานวน 398 คน
1.2 รายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ปี การศึ กษา 2552
การศึ กษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
จํานวน 199
เล่ม
1.3 รายงานผลการประเมิ น คุ ณภาพภายนอกจาก สมศ.ของสถานศึ ก ษาสั ง กัด
สํานั
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
จํานวน 199 เล่ม
1.4 รายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ปี การศึกษา 2552
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
จํานวน 1 เล่ม
2.

การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและความต้องการการ
สังกัด
2 ฉบับ คือ
1 แบบสอบถาม
ายใน
สถานศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น 3
1
2 สภาพปั ญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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3 ความต้ อ งการการพัฒ นา

ประกั น คุ ณ ภาพภายใน

2 แบบบันทึ ก การสั ง เคราะ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาและความต้องการ
ภายในสถานศึ กษามี ลกั ษณะเป็ นแบบปลายเปิ ด
3.

สภาพปั ญหาการดํา เนิ นงาน

สถานศึกษา

ปั ญหาการดําเนิ นงาน

ประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีในการกําหนดกรอบประเด็นข้อคําถามจากตํารา
เอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ
3.2
สภาพปั ญหาการดําเนิ นงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ในด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน และด้านการบริ หารจัดการ
3.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง
3.4
(Content Validity)
จํานวน 5
ในภาคผนวก ก) แล้วนําไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index : IOC)
IOC
0.50
ข้อเสนอแนะ
IOC อยู่
ระหว่าง 0.70 - 1.00
นํา แบบสอบถามฉบับ สมบู ร ณ์ ต ามคํา แนะนํา ขอ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
รั บ ผิดชอบโรงเรี ยนในเครื อข่า ย
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2 จํานวน 19 คน เครื อข่ายละ1
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คน
สถานศึกษา

านการประกันคุณภาพภายใน

3 พฤษภาคม พ.ศ.2553
4.2 ศึกษานิ เทศก์นาํ แบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
สภาพการดําเนิ นงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ภายในสถานศึ กษา โดยวิธี ก ารสอบถามครู ผูร้ ั บผิดชอบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ร่ องรอยจากเอกสารรายงานประจําปี (SAR) รายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ของโรงเรี ยน
จํานวน 199 โรงเรี ยน
17 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2553
4.3
สภาพการดําเนิ นงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ภาพภายในสถานศึกษา
จากแบบสอบถามของครู ผรู ้ ับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และเก็บข้อมูลจากรายงานการประเมิน คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา รายงานการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายนอกจาก สมศ.และรายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์
1-4 มิถุนายน พ.ศ.2553
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล การศึ กษาสภาพปั ญหา การดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา
ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการสังเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาสภาพปั ญหาการดําเนิ นงาน
ประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา และความต้องการ
ภายในสถานศึกษา สังกัด

ด้ วยการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ
ประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของสํ านั กงาน
ราษฎร์ ธานี
1.
ปฏิบตั ิ
สุ ราษฎร์

1.1

ด้วยการเรี ยนรู ้จากการ

สังกัด
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ศึกษานิ เทศก์ และรองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
จํานวน 50 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)
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.1.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จา
19

19 เครื อข่าย
Purposive Sampling) ตาม

เครื อข่ายละ 1
คุ ณ สมบัติ
ประสบการณ์ในการเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
1.1.2
19 เครื อข่าย เครื อข่ายละ 1
19
คน
1.1.3
การศึกษาประ
จํานวน 12 คน
2
และความเป็ นไปได้ของ
รู ปแบบ
เขต ได้แก่ ผู ้
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
คือ
รวม
2.

2.1
ภายในสถานศึกษา
ระถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
2.2 แบบประเมิ น ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ข องรู ป แบบการพัฒ นา
สังกัด สํานักงาน
สุ ราษฎร์ ธานี
3.
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ดําเนินการสร้าง

ผูว้ ิจยั

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ต่างๆ
รู ป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากร
การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ประกอบด้ว ย
สรุ ป
ได้ ศึ ก ษาหลั ก การ
กระบวนการ วิธีการ และรู ป แบบการพัฒ นาบุ ค คลจากหลายแนวคิ ด คื อ ยงยุท ธ เกษสาคร
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จัก ร อิ นทจัก ร และเกรี ย งไกร เจี ย มบุ ญ ศรี .
Poole. (2000) Werner &
Desimone. (2006) Guskey. (2000) Revans. (1979) และ Marquardt. (1999)
) สรุ ป
ได้ศึกษาตามแนวคิดของ ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช. (2547)
.
ธี ระ
รุ ญเจริ ญ.
Kemmerer. (1994) Dubrin. (1998) และ Kast & Rosecnzweig. (1972) กับการ
บริ หารเชิ งบูรณาการได้ศึกษาตามแนวคิดของ Robbins. (2003) สุ ดสวาท ประไพเพชร.
และ Daniel R.Denison. (1990)
) สรุ ป
คุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ศึกษา
แนวคิดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
) สรุ ป

ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นผล

ผูว้ ิจยั สรุ ปความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังกล่าวข้างต้นกับการสร้ างและ
พัฒนารู ป แบบการพัฒนาบุ ค ลากรด้วยการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ
สถานศึกษาได้
สรุปแนวคิดการพัฒนาบุคลากรจากการปฏิบัติงาน มีหลักการ
1.
สุ ด
2. การพัฒนาบุคลากรเป็ นกระบวนการเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจ
ทักษะการทํางาน
3. การพัฒนาบุคลากรในยุคปั จจุบนั ต้องใช้แนวคิดองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
องค์ ประกอบ
สมา
1.
2. ปั ญหา
3. โครงการ
4. การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
1. การวางแผน (Planning)
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- กําหนดประเด็นปั ญหา
- ค้นหาคําตอบ
- กําหนดแนวทางสู่ การปฏิบตั ิ
2. การปฏิบตั ิจริ ง (Doing)
3. ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้า (Checking)
4.
(Action)
สรุปแนวคิดการบริหารเชิงบูรณาการ มีหลักการ
การบริ หารเชิงบูรณาการเป็ นการรวมศาสตร์ ต่างๆเข้าด้วยกัน เป็ นสหวิทยาการนําสู่ การ
ปฏิ บตั ิบริ หารอย่างมีระบบ เป็ นการทํางานเป็ นทีมและมีส่วนร่ วม ส่ งเสริ มและพัฒนาความคิ ด
แบบองค์รวม ทําให้งานมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมาย
องค์ ประกอบ
1. การกระจายอํานาจ
1. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
2. การบริ หารเชิงระบบ
สรุปแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา มีหลักการ
1. หลักความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2. หลักการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย
3.
4. หลักการสร้างความสํานึกให้รับผิดชอบ
5.
6. หลักการติดตามตรวจสอบ
7.
องค์ ประกอบ
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
3. จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา
7. จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปี
8.
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
1. การควบคุมคุณภาพภายใน
2. การตรวจสอบคุณภาพ
3. การประเมินคุณภาพ
4. การทํางานเป็ นทีม

สรุปแนวคิดการนิเทศการศึกษามีหลักการ

พัฒนางานการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
1.
2. การทํา งานเป็ นที ม และมี ส่ วนร่ วม ทําให้เกิ ดพลัง พัฒนาศัก ยภาพผูน้ ิ เทศ
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
3. การนิเทศแบบบูรณาการ เป็ นการหลอมรวมศาสตร์ ส่งผลให้การนิเทศ มี
รูปแบบการนิเทศการศึกษา มีหลายรู ปแบบ เช่ น
1.
(Coaching)
2.
(Mentoring and Supporting)
3.
(Research Based Supervision)
4. การนิ เทศเต็มพิกดั ผูน้ ิ เทศสามารถเลือกรู ปแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และความต้องการของผูร้ ับการนิเทศ
สรุปแนวคิดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานมี แนวคิด ได้ แก่ การติดตาม
(Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)
ประสิ ทธิ ภาพ
หลักการ
1. หลักการมุ่งผลการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic)
2. หลักการติดตามตรวจสอบ เป็ นทีมและมีเครื อข่ายทุกระดับ
3.

(good governance) คือ หลัก

176

นิ ติธรรม หลักคุณภาพ หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความ
คุม้ ค่า

สรุปแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานมีแนวคิด ได้ แก่

หลากหลาย
บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

หลักการ

หลักการบูรณาการการนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานเป็ น
กประเภท การบู ร ณาการ
แผนงานโครงการ และกิ จกรรม การประเมิ นผลแบบบู รณาการเป็ นการใช้ท รั พ ยากรอย่า ง
ประหยัด งานมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษามากนัก
1. หลักการมุ่งผลการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic)
2. หลักการประเมินผลเป็ นทีมและมีเครื อข่ายทุกระดับ
3.

good governance) คือ หลักนิ ติ

ธรรม หลักคุณภาพ หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า
สรุ ปแนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิเ

กษา

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล
เชิงบูรณาการ
(THREE IN ONE)

P
A

การเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (AL)

C

D
o

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.2 สรุ ปแนวคิดการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ






บุคลากร
องค์ความรู ้
ทักษะ
ทัศนคติ
ความพึงพอใจ

คุณภาพสถานศึกษา
 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา


ฯ
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รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ภายใน
สถานศึกษา
ากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
P-D-C-A
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความรู ้
ความเข้า ใจทัก ษะ
าพภายในสถานศึ ก ษา โดย
สามารถนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณาการ ได้อย่างเบ็ดเสร็ จในตัวเอง และ
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี ความเข้มแข็ง ส่ งผลให้สถานศึกษามี

จากการศึกษาแนวคิด รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action
learning
ดังภาพ 3.3

178

2
บุคลากรกําหนดประเด็นปัญหา

กลุ่ม

1
ผูด้ าํ เนินการเตรี ยมความพร้อมสําหรับ
บุคลากร

3
วามรู ้ ประสบการณ์และ

10
ผูว้ ิจยั และบุคลากรเผยแพร่ ผลงาน

4
บุคลากรสร้างความรู ้และพิจารณาความถูกต้องของความรู ้

9
ผูว้ ิจยั ประเมินค่านิยม รู ปแบบการสร้าง
ความรู ้ดว้ ยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
8
บุคลากรและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานและผูว้ ิจยั สรุ ปผลงาน

ปัญหา

ผู้ แนะ

5
บุคลากรร่ วมกันสร้างผลงานและทดลองใช้ผลงาน
6
เป็ นนวัตกรรมและสรุ ปผลงาน

บุคลากรนําผลงานไปใช้ในสถานศึกษา

การประเมินผล
3.3
2

การปฏิบัติ
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ประชุ มสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์
จํานวน 50 คน โดยแบ่งเป็ น 7 กลุ่มๆละ 7-8 คน และกําหนดประเด็นใน
1) หลัก การพัฒ นาบุ ค ลากรด้ว ยการเรี ย นรู ้ จ ากการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2
สถานศึกษา
3
สถานศึกษา
จากการสะท้อ นคิด ในการสนทนากลุ ่ม กํา หนดกรอบโครงร่ า งรู ป แบบการพัฒ นา
ทําให้ได้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วย
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
มี 10
1)
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1) ให้ค วามรู ้ แ ก่บุค ลากรด้า นการจัด การความรู ้ (KM)

มุ่ ง

1.2) บุ ค ลากรทํา แบบประเมิ นค่ า นิ ย มสร้ า งความรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ ง านและทํา
กิจกรรมสร้างค่านิยมการสร้างความรู ้
1.3) ให้ความรู ้แก่บุคลากรด้านการทํางานเป็ นทีมเทคนิ คการฟั งและการสะท้อนคิด
ของกลุ่ม
1.4)
) บุคลากรกําหน
และประเมินผล
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยแยกกลุ่มบุคลากรตามบทบาท
6
2กลุ่ม กลุ่มผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน 2 กลุ่มและ
กลุ่มศึกษานิเทศก์ 2กลุ่ม
)
ปั ญหาและหา
สาเหตุ ของปั ญหาและหาทางแก้ปัญหา (กลุ่มคละความรู ้ และประสบการณ์ ) มี วิธีการดําเนิ นการ
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.1)

-

ประสบการณ์
2)

ติ ดตาม

3.3) บุคลากรในกลุ่มช่วยกันหาความสําคัญของปั ญหา
3.4)
3.5)
หาทางแก้ไขปั ญหาโดยใช้ประสบการณ์และความรู ้เดิม
บุ คลากรภาย
แก้ปัญหา
) บุคลากรสร้างความรู ้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู ้ มีวธิ ี การ
บุ คลากรภายในกลุ่ มค้นคว้า หาความรู ้

คุณภาพ

)
แนวทางแก้ปัญหา
ของทุกกลุ่ม
บุคลากรแต่ละกลุ่มช่วยกันทําเอกสารแนวทางแก้ปัญหา
)
งมีระบบ (How to)หรื อ
แก้ปัญหาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.1)
ประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดมความคิดเห็น แนวทางแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเชิ งบูรณา
การ
5.2) นําเสน
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5.3) บุคลากรดําเนิ นการปฏิบตั ิบริ หาร การนิ เทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.4) บุ ค ลากรในกลุ่ ม สั ง เกตพฤติ ก รรมการทํา งานร่ วมกั น ตามแบบสั ง เกต
พฤติกรรม
ห
5 บุ คลากรสามารถรวบรวมองค์ความรู ้ และสร้ า ง
วิธีปฏิ บตั ิ : การพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา

วิธีป

วิธีปฏิ

:
:
:
:
:
:
:
:

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
การสร้างเครื อข่ายและจัดระบบการเรี ยนรู ้ระดับห้องเรี ยน
การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ

:
:

การรายงานการประเมินคุณภาพประจําปี ของสถานศึกษา
การพัฒนาคุ ณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา

สถานศึกษาอย่างต่อเ
) บุคลากรเสนอผลงานร่ วมกัน ให้คาํ เสนอแนะและปรับปรุ งงานมีวิธีการดําเนิ นการ

ติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
บุคลากรในกลุ่มสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกันตามแบบสังเกตพฤติกรรม
)
มี วิธีการดําเนิ นการ
7.1) บุคลากร นําผลงานไปปฏิบตั ิในสถานศึกษา
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มร่ วมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผลงาน
บุคลากรทุ กกลุ่มร่ วมกันปรั บปรุ งผลงานสมบูรณ์ และจัดทําเอกสารขุมความรู ้
บุคลากรในกลุ่มสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกันตามแบบสังเกตพฤติกรรม
) บุคลากรและกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิประเมินผลงานและผูว้ ิจยั สรุ ปผลงานมีวิธีการ
8.1)
และประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
) ผูว้ ิจยั และบุคลากรประเมินค่านิ ยมรู ปแบบพัฒนาคนด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
โดยผูว้ ิจยั ดํา เนิ นการให้บุ ค ลากรทุ ก คนทําแบบประเมิ นค่ า นิ ย มการสร้ า งผลงาน(posttest)และ
)

โดยผูว้ จิ ยั

3.1.3 นํา
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
ไปให้ผู ้
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้จาํ นวน 15 คน (รายนามผู ้
ในภาคผนวก ข)
3.1.4 นําผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ รูปแบบการ
ของ
จากผู ้
มาวิเคราะห์หาคุณภาพ
3.1.5 ปรับปรุ งร่ างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์
ธานี เขต ตามข้อเสนอแนะของ
และจัดพิ ม พ์เป็ นคู่ มื อ การใช้รูป แบบการพัฒนา
ของสํานักงานเขต
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
3.2 แบบประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ข องรู ป แบบการพัฒ นา
บุคลากรด้
ของสํานักงานเขต
สุ ราษฎร์ ธานี
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ
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ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการกําหนดกรอบประเด็นข้อคําถาม
จากตําราเอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ
3.2.2
ประเมินความเหมาะสมของ
ารศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
สร้างแบบประเมินฉบับร่ าง เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5ระดับ
และใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย
3.2.4 นําแบบประเมินฉบับร่ างไปให้ผู ้
ตรวจสอบความตรงเชิ งเ
(Content Validity) จํานวน 5 คน (รายนาม
ในภาคผนวก ก)แล้วนําไปหาค่า IOC
IOC
0.50
พร้อ
ข้อเสนอแนะของ
ได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.70 - 1.00
3.2.5 นําแบบประเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ข องรู ป แบบการ
สํานักงานเขต
จํานวน 15 คน

การศึ กษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี

เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.1 จัดประชุ มสนทนากลุ่ม(Focus Group)ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์ และ
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
จํานวน 50 คน
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เ ใน
8 กรกฎาคม พ.ศ.2553
นํา
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของสํานักงานเขต
ไป
ให้ผู ้
จํานวน 15 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ระหว่างวัน 22 -28
กรกฎาคม พ.ศ.2553
ปรับปรุ งร่ าง
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
ตามข้อเสนอแนะของผู ้
และจัดพิมพ์คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาบุ คลากรด้วยการ
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อมูลในการสร้ างรู ปแบบการพัฒนาบุ คลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการ
ปฏิ บตั ิ การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการ
5.1
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้ผลการ
Content Analysis)
1
5.2 สร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสํา
า
โดย
การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และรองผูอ้ าํ นวยการ
แบ่งเป็ น 7 กลุ่มๆละ 7-8 คน รวมจํานวน 50 คน
5.3 ให้ผู ้
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
การหาค่าร้อยละ
ผูเ้
มาปรับปรุ ง
5.4 จัดพิมพ์เป็ นคู่มือ การใช้

โดย

ได้แก่ ค่าร้อยละ

ประเมินรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ
ประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของสํ านั
1.

1.1

สุ

ให้ขอ้ มูลในการประเมินรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
อการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
(Purposive Sampling) จําแนกได้
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1.1.1 ศึกษานิเทศก์
จํานวน 19 คน
1.1.2
จํานวน 12 คน
1.1.3
ว้จาํ นวน 18 คนได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เฉพาะ
1.2 กลุ่มเป้ าหมาย
านี
ไปทดลองใช้ ได้แก่
จํานวน 9 โรงเรี ยน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก
120
120 คนประเภทละ 3
1.2.1 โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา
1) โรงเรี ยนบ้านบนไร่
2) โรงเรี ยนบ้านทุ่งเสี ยน
3) โรงเรี ยนวัดกาฬสิ นธุ์
1.2.2
120
1) โรงเรี ยนวัดบางพลา
2) โรงเรี ยนบ้านสามสัก
3) โรงเรี ยนบ้านท่าขนอน
1.2.3
1)
2) โรงเรี ยนวัดหัวเตย
3) โรงเรี ยนวัดวิชิตธาราราม
2.

2.1

ประถมศึ ก ษาสุ ร

120คนลงมา

ใช้ ได้แก่ รู ป แบบการพัฒนาบุ ค ลากรด้ว ยการ
โดยได้
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จัดพิมพ์เป็ นคู่มือการใช้
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 แบบประเมินความรู ้ความเข้าใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ กษาของ
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
แบบประเมินทักษะในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบประเมิ น ทัศ นคติ ต่ อ การดํา เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ กษาข
2.2.4
ของ
และ
3.

การสร้างและหา
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีในการกําหนดกรอบประเด็นข้อคําถามจากตํารา
เอกสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ
ความรู ้ ความเข้าใจทักษะ และทัศนคติใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและความพึงพอใจ
รู ปแบบการพัฒนา
ของสํานักงานเขต

IOC

3.3 สร้างแบบประเมินฉบับร่ าง 4
ในการประเมินผลการดําเนินงาน
นําแบบประเมินฉบับร่ างจํานวน 4 ฉบับ
(Content Validity) จํานวน5
IOC
0.50
IOCจําแนกเป็ นรายฉบับ

ในภาคผนวก ก)แล้วนําไปหาค่า
งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
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ฉบับ 1 แบบประเมิ น ความรู ้ ค วามเข้า ใจในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ
ไว้
และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.70 - 1.00
ฉบับ 2 แบบประเมินทักษะในการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
ได้ค่ า IOCอยู่
ระหว่าง 0.70 - 1.00
3 แบบประเมินทัศนคติต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาได้ค่ า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.70 - 1.00
ฉบับ 4 แบบประเมิ นความพึ งพอใจของศึ กษานิ เทศก์ รองผูอ้ าํ นวยการ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
พัฒนา
ได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.70 - 1.00
3.5 นําแบบ
out) กับศึกษานิเ

(try
สํานักงาน

นําแบบประเมิน
Reliability)โดยนําแบบประเมิน
หาค่า
ของคูเดอร์ - ริ ชาร์ ดสัน (Kuder - Richardson : KR.-20)
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้
ประเมิน
69
53 และ
แบ
78
3.7
แบบประเมิ นความรู ้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูว้ ิจยั ได้หาค่าอํานาจจําแนก และค่าความยาก
ง่ายโดยทําการทดสอบกับบุคลากรของ
-
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เป้ าหมายในการ
ทดลอง
4. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินก
จัดประชุ ม

ศึกษานิ เทศก์ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน

ทะเบียนไว้ และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการ

ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การประเมินความรู ้ ความเข้าใจ เ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
4.3
รู ปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้
ของสํานักงานเขต
ไปใช้ โดยดําเนินการวิจยั ในโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
ทดลองใช้ จนแล้ว
2 ปี การศึกษา 2553 ระหว่างตุลาคม
- มีนาคม 2554
4.4 หลังการทดลองใช้ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การประเมิ นความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ และ
ทัศนคติเ
บการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของ ศึกษานิ เทศก์ รอง
นทะเบี ยนไว้

5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ
การดําเนิ นงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการหาค่า
นมาตรฐานและการทดสอบค่าที(t - test)
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมิ นทักษะในการดําเนิ นงานพัฒนาระบบประกัน
คุ ณภาพภายในสถานศึกษาของผูน้ ิ เทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา โดยการหา
มาตรฐาน
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พัฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมินความพึงพอใจของผูม้ ีส่วน
โ
มาตรฐาน
6.

ส
การทดสอบค่าที (t - test)

ะห์ ข อ้ มูล ได้แ ก่

ปฏิบัติ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2

ด้ ว ยการเรี ย นรู้ จ ากการ

1. กลุ่มเป้า
1.1
19 เครื อข่า ย
เครื อข่ายละ 3 โรงเรี ยน จํานวน 57 โรงเรี ยน ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
กเรี ยน 120
และโรงเรี ยนประถมศึ
120 คน ประเภทละ 1 โรงเรี ยนต่อ 1 เครื อข่าย

1.2
เรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
1.2.1
จํานวน 9คน
1.2.2
จํานวน 12 คน

ด้วยการ
Purposive Sampling)จําแนกได้
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1.2.3 ผูท้ รงคุ
จํานวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจํานวน 57 คน
ในการวิจยั

2.

2.1

วิจยั ได้แก่ รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ
ของสํานักงาน
สุ
มข้อมูล
1 แบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน

แบบบันทึกข้อ
รู ป แบบการพัฒนา
ของสํานักงานเขต
3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิ
ดําเนิ นการคัดเลื อกโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย

ต่อรู ปแบบ

ใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากร

นํารู ปแบบการพั
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ไปใช้
กษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
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ดํา เนิ นการวิ จยั ในกับ โรงเรี ย นกลุ่ ม เป้ าหมายจนแล้ว เสร็ จ ในปี การศึ ก ษา 2554 ระหว่า งเดื อ น
พฤษภาคม 2554 - มีนาคม 2555
หลังการนํา รู ปแบบไปใช้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเปรี ยบเที ยบข้อมู ล ผลการประเมิ น
คุ ณภาพภายในสถานศึกษา
และผลการประเมิ นความพึง
พอใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
การใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการนําข้อมูล มาศึ กษาผลการใช้รูปแบบการ
ของ
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการเปรี ยบเทียบผลการประเมินคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
แตกต่าง และการทดสอบค่าที(t-test)
ค่าความแตกต่าง
และการทดสอบค่าที(t-test)
วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้บริ หารสถานศึกษาโดยการ
(t-test)
5.

มูล ได้แ ก่ ค่า ย (Mean) และค่า
มาตรฐาน (Standard Sample)ค่าความแตกต่าง (Difference) และการทดสอบค่าที (t-test)
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4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั

รู ปแบบการพัฒนาบุ คลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ผูว้ ิจยั

1 ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ภายในสถานศึกษาของ
2 ผลการสร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ อการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เ
3 ผลการประเมินรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
4 ผลการใช้รูป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากรด้ว ยการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
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1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.
ตาราง 4.1 จํานวน และร้ อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม (N=398)
สถานภาพ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู ผรู ้ ับผิดชอบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
รวม

N
199

ร้ อยละ
50.00

199
398

50.00
100.00

จาก
4.1
398 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจํา นวน 199 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.00 และครู ผูร้ ั บ ผิดชอบการ
ประกันคุณภาพภายในศึกษาจํานวน 199 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
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4.2 สภาพ

โดยการสั งเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ และข้ อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้ านผู้เรียน

รายงานการประเมินคุณภาพ รายงานการประเมินคุณภาพ
รายงานการนิเทศ
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ความสอดคล้อง
ภายใน
ภายนอก
สภาพปัญหาการดําเนินงาน
- ผูเ้ รี ยนขาดการคิดวิเคราะห์ - ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างด้าน - ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างด้าน
- ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่าง
- ผูเ้ รี ยนขาดการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ สติปัญญา
สติปัญญา
ด้านสติปัญญา
สังเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ
- ผูเ้ รี ยนขาดคุณลักษณะใฝ่ รู้ - ผูเ้ รี ยนขาดทักษะในการคิด - ผูเ้ รี ยนขาดการคิดวิเคราะห์
ใฝ่ เรี ยน
วิเคราะห์
สังเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ
- ผูเ้ รี ยนมีปัญหาด้านสมาธิ
ในการเรี ยนรู้

- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านรัก
การอ่าน
- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการ
จัดทําโครงงาน

- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการ
จัดทําโครงงาน

- ผูเ้ รี ยนมีปัญหาด้าน
ครอบครัว

- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการ
จัดทําโครงงาน

- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการ
อ่าน

- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการ
จัดทําโครงงาน

-
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4.2 (ต่ อ)
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
- ผูเ้ รี ยนมีปัญหาด้านความ
สนใจและกระตือรื อร้นใน
การเรี ยน

รายงานการประเมินคุณภาพ
รายงานการนิเทศ
ภายนอก
- ขาดทักษะการใช้
- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการ
อการ
เขียน
- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการ
คิดคํานวณ

- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะและ
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์

แบบสอบถามปลายเปิ ด

ความสอดคล้อง

- ผูเ้ รี ยนมีปัญหาด้านการอ่าน - ผูเ้ รี ยนขาดทักษะการใช้
คล่อง เขียนคล่อง
-

- ขาดทักษะการใช้

- ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการ
อ่าน

- ขาดทักษะการใช้

ความต้ องการการพัฒนาบุคลากร
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ - การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ - การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ - การจัดกิจกรรมยกระดับ
มีจิตสาธารณะ
มีจิตสาธารณะ
อ่าน
- การจัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริ ยธรรม

- การจัดกิจกรรมยกระดับ
น

- การจัดกิจกรรมปลูกฝัง
คุณธรรมจริ ยธรรม

- การจัดกิจกรรมยกระดับ

- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ - การจัดกิจกรรมปลูกฝัง
สร้างระเบียบวินยั
คุณธรรมจริ ยธรรม
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4.2 (ต่ อ)
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
- การจัดกิจกรรมยกระดับ
ผล

รายงานการประเมินคุณภาพ
รายงานการนิเทศ
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ความสอดคล้อง
ภายนอก
- การจัดกิจกรรมยกระดับ
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ผล
การอ่าน
ความสามารถด้าน
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ความสามารถด้าน
มีจิตสาธารณะ
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ ทักษะด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
อ่าน
คิดวิเคราะห์
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ - การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
คิดวิเคราะห์
สะดวกแก่ผเู้ รี ยน
- การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
คิดวิเคราะห์
คิดวิเคราะห์
จาก
4.2 พบว่า สภาพ
ด้านผูเ้ รี ยน ได้แก่ ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างด้านสติปัญญาผูเ้ รี ยนขาดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการจัดทําโครงงาน
ความต้องการการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
จริ ยธรรม กิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถด้านเทคโนโลยี กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน และกิจกรรมส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนได้
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4.3

โดยการสั งเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(SAR) รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจาก สมศ.รายงานการนิ เ ทศของศึ ก ษานิ เ ทศก์ และข้ อ มู ล จากแบบสอบถามปลายเปิ ด
ด้ า นการจัดการเรียนการสอน

รายงานการประเมิน
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายนอก
สภาพปัญหาการดําเนินงาน
- ครู จดั กิจกรรมไม่ครบ
เป็ นปัจจุบนั ระบุผลจาก
ตามหลักสู ตร
การสอนไม่ชดั เจน
- ครู ขาดทักษะด้านการใช้
- ขาดการนําผลจากการ
สอนมาวิเคราะห์เด็กเป็ น
- ครู ขาดความชัดเจนด้าน
รายบุคคล
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
- ครู ขาดความรู้ดา้ นการ

รายงานการนิเทศ
-

และเทคโนโลยี
- ครู ขาดความรู้ดา้ นการ
- แผนการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ไม่ครบทุกกลุ่ม
สาระ
- ขาดการส่ งเสริ มการ
จัดทําแฟ้ มผลงาน
นักเรี ยน

แบบสอบถามปลายเปิ ด
- ครู ไม่มีความชํานาญ

ความสอดคล้อง
- ครู จดั กิจกรรมไม่ครบตาม
หลักสู ตร

สอน
- ครู ขาดการวางแผนจัดการ เรี ยน
เรี ยนรู้
- ครู จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนไม่เต็มตาม
ศักยภาพ
- ครู ขาดการบันทึกหลังสอน
- อุปกรณ์เสริ มด้านการ
ขาดการนําผลจากการสอนมา
เรี ยนการสอนไม่ครบ
พัฒนาผูเ้ รี ยน
-
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ต

4.3 (ต่ อ)

รายงานการประเมิน คุณภาพ
รายงานการประเมิน
ภายใน
คุณภาพภายนอก
- ครู บนั ทึกหลังสอนไม่ชดั เจน
หลากหลาย ในกิจกรรม
- ขาดการส่ งเสริ มการใช้ภูมิปัญญา
การเรี ยนการสอน
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- ขาดการนําผลจากการสอนมา
พัฒนาผูเ้ รี ยน

-

ในการเรี ยนการสอนมี
น้อย

- ขาดแผนการจัดการ
กลุ่มสาระ

ความต้ องการการพัฒนาบุคลากร
- การสอนรู ปแบบต่าง ๆ เช่นโครงงาน

- การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
รักการอ่าน

รายงานการนิเทศ

แบบสอบถามปลายเปิ ด

ความสอดคล้อง

- ขาดการปรับปรุ งข้อมูล
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

- การ
ทันสมัย

- ขาดการนําผลจากการ
สอนมาพัฒนาผูเ้ รี ยน

- ครู จดั กิจกรรมไม่ครบตาม งมือใน
หลักสู ตร
การประกันคุณภาพ

- ขาดการวิเคราะห์การจัด
การศึกษารายโรงเรี ยน

- ขาดการนําผลจากการ
สอนมาพัฒนาผูเ้ รี ยน

-

-

ในการประกันคุณภาพ

- การสอนรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
โครงงาน

- การนิเทศอย่างเป็ นระบบและ - การนิเทศอย่างเป็ นระบบ

-

ในการประกันคุณภาพ

- การนิเทศการสอนจาก
ศึกษานิเทศก์
- การอบรมครู ดา้ นการวิจยั ใน

-

และเทคโนโลยี
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4.3 (ต่ อ)
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
- การนิเทศอย่างเป็ นระบบ

รายงานการประเมินคุณภาพ
รายงานการนิเทศ
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ความสอดคล้อง
ภายนอก
- การส่ งเสริ มครู ดา้ นการวิจยั - การส่ งเสริ มครู ดา้ นการวิจยั
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์
เรี ยน
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ ว
- การส่ งเสริ มครู ดา้ นการวิจยั - การส่ งเสริ มครู ดา้ นการวิจยั
สู ง

จาก
4.3 พบว่า สภาพปัญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ได้แก่ ครู จดั กิจกรรมไม่ครบตามหลักสู ตร
การบันทึกหลังสอน ครู ขาดการนําผลจากการสอนมาพัฒนาผูเ้ รี ยน และครู ขาดทักษะ
คุณภาพการศึกษา สําหรับ
ได้แก่

และแหล่งเรี ยนรู้ ครู ขาด
เทคโนโลยี
และการส่ งเสริ มครู ดา้ นการวิจยั ใน
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4.4 สภาพ

โดยการสั งเคราะห์ ข้อมูลจากรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รายงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์ และข้ อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิ ดด้ านการบริหารจัดการ

รายงานการประเมิน
รายงานการประเมินคุณภาพ
รายงานการนิเทศ
คุณภาพภายใน
ภายนอก
สภาพปัญหาการดําเนินงาน
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ - ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ - ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไม่ให้
ครู ขาดทักษะในการพัฒนา ความสําคัญกับการพัฒนา
ครู ขาดความรู้ความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบประกันคุณภาพ
และทักษะในการ
ภายในสถานศึกษา
การศึกษา
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- สถานศึกษาจัดทําแผน
- การบริ หารจัดการไม่มี
- ผูบ้ ริ หารกําหนดนโยบาย
ทางการเรี ยนไม่ชดั เจน
ไม่ชดั เจน
- ภาระงานของโรงเรี ยน
- สถานศึกษาใช้แหล่งเรี ยนรู้ มากเกินไป
- ผูบ้ ริ หารนิเทศ กํากับ
ติดตาม
- งบประมาณจํากัด
การเบิกจ่ายล่าช้า

แบบสอบถามปลายเปิ ด
- ผูบ้ ริ หารนิเทศภายใน
- ผูบ้ ริ หารมีภารกิจ
นอกเหนือจากการบริ หาร
การศึกษามาก
- ครู มีงานพิเศษมาก
-

และไม่ครบตามกลุ่มสาระ

ความสอดคล้อง
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและ
ครู ขาดความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ต่อการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
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4.4 (ต่ อ)
รายงานการประเมิน
รายงานการประเมินคุณภาพ
รายงานการนิเทศ
แบบสอบถามปลายเปิ ด
คุณภาพภายใน
ภายนอก
- ครู สอนไม่ตรงตามวิชาเอก - ขาดการสร้างความเข้าใจ - ครู สอนไม่ตรงตามวิชาเอก - ครู ไม่ให้ความร่ วมมือใน
และปฏิบตั ิงานไม่ตรง
ด้านบทบาทคณะกรรมการ และปฏิบตั ิงานไม่ตรง
การพัฒนาระบบการ
สถานศึกษา
ประกันคุณภาพภายใน
- ครู เห็นว่างานประกัน
สถานศึกษา
- ครู ขาดความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่สถานศึกษา
ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
-

นอกเหนือ
จากการสอนมาก
- ขาดการพัฒนาด้านข้อมูล
งาน
- ขาดข้อมูลการคัดกรอง

- ขาดการพัฒนาด้านข้อมูล
งาน

ความสอดคล้อง
- ผูบ้ ริ หารนิเทศ กํากับ
- ครู สอนไม่ตรงตามวิชาเอก
- ครู ขาดทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
- ขาดการสร้างความเข้าใจ
ด้านบทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ขาดการพัฒนาด้านข้อมูล

- ขาดการสร้างความเข้าใจ - ขาดการสร้างความเข้าใจ
ด้านบทบาทคณะกรรมการ ด้านบทบาทคณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
งาน
- ขาดการพัฒนาด้านข้อมูล
- ขาดข้อมูลการคัดกรอง
- ขาดข้อมูลการคัดกรอง
ผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยน
งาน
- ครู มีงานนอกเหนือ
- ขาดข้อมูลการคัดกรอง
จากการสอนมาก
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4.4 (ต่ อ)
รายงานการประเมิน
รายงานการประเมิน
รายงานการนิเทศ
แบบสอบถามปลายเปิ ด
ความสอดคล้อง
คุณภาพภายใน
คุณภาพภายนอก
ความต้ องการพัฒนาบุคลากร
- ทักษะในการพัฒนาระบบ - สร้างความตระหนัก
- ความรู้ ความเข้าใจ ในการ - บุคลากรช่วยงานสนับสนุน
การประกันคุณภาพภายใน
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ให้เพียงพอ
การพัฒนาระบบการ
- อุปกรณ์การสอนด้าน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา
- ความรู้ ความเข้าใจ และ
ประกันคุณภาพภายใน
เทคโนโลยีและการสื บค้น - อุปกรณ์การสอนด้าน
- บุคลากรช่วยงานสนับสนุน ทักษะในการพัฒนาระบบ
สถานศึกษา
ข้อมูล
ให้เพียงพอ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- การสร้างขวัญและกําลังใจ - การจัดหาแหล่งสนับสนุน - การสร้างขวัญและกําลังใจ - การสร้างขวัญและกําลังใจ - คําแนะนําและการกํากับดูแล
แก่ครู
ด้านอัตรากําลังครู ให้ตรง
แก่ครู
แก่ครู
ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
- การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ใน
ตามกลุ่มสาระ
- การส่ งครู เข้ารับการพัฒนา
- ส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู้
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4.4 (ต่ อ)
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก

รายงานการนิเทศ

แบบสอบถามปลายเปิ ด

ความสอดคล้ อง

- การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และมีการสะท้อนผลการประเมิน
- การสร้างขวัญและกําลังใจแก่ครู
- การพัฒนาและส่ งเสริ ม
การใช้แหล่งเรี ยนรู้และภูมิปัญญา

จาก
4.4 พบว่า สภาพ
ด้านการบริ หารจัดการ ได้แก่
นอกเหนือจากการสอนมาก สําหรับ

การพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู้

ครู สอนไม่ตรงตามวิชาเอก

ครู ขาดทักษะด้านเทคโนโลยี ขาดการ
ครู มีงาน
อการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนา
ละ
ใจแก่ครู และ
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3.
สถานศึกษา
จากการศึ กษาสภาพปั ญหาการดํา เนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาและความ
ภายในสถานศึกษา
โดยการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากรายงานการประเมิ นคุ ณภาพภายใน
รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก รายงานการนิ เ ทศของศึ ก ษานิ เ ทศก์ และข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามปลายเปิ ดสามารถกําหนดแนวคิด
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น3
1.
1.1 บุคลากรต้องมีความรู ้ความเข้าใจก่อนการปฏิบตั ิงาน
1.2
1.3 ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิงานจริ ง
1.4 ควรใช้ระบบเทคโนโลยีใ ห้ท ันสมัย ในการพัฒนางานและต้องมี ฐานข้อมู ล เชิ ง
1.5 มีการวิเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการเป็ นรายบุคคลสํารวจความต้องการ
ในการพัฒนาบุคลากรและจัดลําดับความสําคัญความจําเป็ นในแต่ละด้าน
1.6
1.7
กระบวนการปฏิบตั ิงาน
1.8
จน
1.9
1.10
จึงมีงานรับผิดชอบมาก
1.11
1.12 ควรพัฒนาตามความต้องการของบุคลากร และเป็ นการเสริ มสร้างศักยภาพ
1.13 ควรกําหนดการพัฒนาตามปฏิทิน พร้อม
เสริ มสร้าง
คุณภาพในตัวบุคลากรอย่างดี
1.14 ควรจัดทําข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้เป็ นระบบทุกคน
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1.15 โรงเรี ยนขาดงบประมาณจ้างครู
ไม่
1.16
1.17 ควรหาเทคนิคหรื อนวัตกรรมใหม่
2. ด้านวิธีดาํ เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1 ต้อง
ชัดเจน
2.2
ร่ วมมือกันอย่างชัดเจน
2.3 ให้โรงเรี ยนวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.4 จัดทําคู่มือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดอบรมสัมมนา
ให้ ค วามรู ้ ก ับ คณะครู และคณะกรรมการการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา ตลอดจน
2.5 มีการติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นระยะๆ
2.6 จัดให้มีการสนับสนุนปั จจัย
2.7
สถานศึกษา
2.8 คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะในการดําเนิ นงานมี
รถปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
2.9 สถานศึกษาควรจัดทําระบบสารสนเทศ ของสถานศึกษาให้ครบครอบคลุมและมีการ
2.10
2.11 สรุ ปและประเมินผล นําข้อมูลไปใช้พฒั นางานต่อไป
2.12 ค

การ
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3. ด้า นวิ ธี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น ผลการพัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3.1
นิ เ ทศ ติ ด ตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลให้ชดั เจนและมีการรายงาน
3.2 การนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลควรมุ่งเน้นให้มีความช่ วยเหลื อ และ
นิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลอย่าง
3.3 มี ก ารกํา หนดแผน
ภาระงาน และผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการนิ เ ทศ ติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลอย่างชัดเจน
3.4
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
ชัดเจน
3.5 ควรจัดทําคู่มือนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
3.6 การนิ เ ทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ น ผลควรสอดคล้องกับ หลัก คุ ณธรรม
3.7 มีการรายงานการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การปรับให้เกิดคุณภาพ
3.8
นิ เทศติ ดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
3.9 คว
นิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นผล โดยใช้เครื อข่า ย
โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
3.10 ควรจัดลําดับการนิเทศติดตามตรวจสอบ และประเมินผลตามความเหมาะสม
1 สภาพปั ญหาการ
ดํา
มา
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วย
การเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ
2 สรุ ปแนวคิด
1. สรุ ป แนวคิ ด ของการพัฒนาบุ ค ลากรด้ว ยการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ัติ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
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1.1 ความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ
1.1.1 ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร ด้ ว ยการเรี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บ ั ติ
บุ ค ลากรเป็ นกระบวนการเสริ มสร้ า ง
1. .2 จุ ดมุ่งหมายของการพัฒนาบุ ค ลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
และ
ทักษะในกระบวนการทํางาน
1.2

ด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ

เกิ ดการเรี ยนรู ้ ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะการทํางาน และทัศนคติในการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพ
1.3 สภาพความสําเร็ จของการพัฒนาบุ คลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แก่ บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
1.4 หลัก การของการพัฒ นาบุ ค ลากรด้วยการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ตั ิ
คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา คื อ คนเป็ นทรั พ
1.5
ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ใช้กระบวนการ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) โดย
การกํา หนดปั ญ หา ค้น หาคํา ตอบ และกํา หนดแนวทางสู่ ก ารปฏิ บ ัติ การปฏิ บ ัติ จ ริ ง ( Do) การ
ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้า (Check
Action)
1.6
ในระดับสถานศึกษา จะมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความ
รอบรู ้ ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง
ทัศน
ต่อการทํางาน และบุคลากรในโรงเรี ยนทุกคนสามารถทํางานร่ วมกันเป็ นทีมได้มีความร่ วมมือร่ วม
ารถของแต่ละ
บุคคลกระบวนการทํางานของบุคลากรใช้กระบวนการ PDCA
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1.7 ผู ้

ด้วยการเรี ยนรู ้ จากการ

ปฏิ บ ัติ
สถานศึกษา และครู ผรู ้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่ วนในระดับสํานักงานเขต
การศึกษาและศึกษานิเทศก์
1.8
ดําเนิ นงานพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิ
ประสบผลสําเร็ จพิจารณาจากกิ จกรรม เป็ นทักษะเชิ งปฏิบตั ิการนําไปใช้ได้จริ ง ผลการประเมิน
ในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ ความร่ วมมือของบุคลากรในโรงเรี ยน
ความรู ้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากร
การดําเนินงานตามกระบวนการPDCA
1.9
ด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาได้แ ก่ บุ ค ลากรเกิ ดความตระหนัก ให้ค วามร่ วมมื อ ในการ
องของการพัฒนางานและการรักษาคุณภาพของ
ของบุคลากร
1.10 การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการดําเนิ นงานพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ

บุคคล การประชุ มระด
2.

สรุ ปแนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1 ความสําคัญและจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1.1 ความสํา คัญของการประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา คื อ การประกัน

ว่าสถานศึกษาทุกแห่ งไม่วา่ จะเป็ นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขยายโอกาสสามารถจัดการเรี ยนการ
สอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บรรลุเป้ าหมายของการจัดการศึกษา
และ
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2.1.2 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา คือ
ในการพัฒนาโรงเรี ยน
. กําหนดให้มี 14 มาตรฐาน
ส่ วนสพฐ.กําหนดให้มี 18
ประเมินคุ ณภาพในการจัดการศึกษาจากภายนอก โดยมุ่งเน้นคุ ณภาพของผูเ้ รี ยน
ทางการเรี ยน
2.2
และสภาพความสํ า เร็ จ ของการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
จะต้องสอดคล้องกับพันธ
กิ จ
และในการประเมินผลการดําเนิ นงาน จะต้องประเมิ นตาม
สภาพจริ งของโรงเรี ยนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้าน
จะเป็ นภาพสะท้อน
ความสําเร็ จในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
สามารถวัดได้จริ งตาม
บริ บทของโรงเรี ยน โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยน เก่ง ดี มีความสุ ข
2.3 หลัก การของการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา คื อ เน้ น คุ ณ ภาพการ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ การเสริ มสร้างพลังโดยสร้ างความรู ้ ทักษะ
การมี ส่วนร่ วมของทุ กฝ่ าย การติ ดตามตรวจสอบ และ
การรายงานสู่ สาธารณชน
2.4 กระบวนการ
ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
2.5
นศึ ก ษา มี กระบวนการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.5.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษา
2.5.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
2.5.3 จัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
2.5.4 ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
2.5.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.5.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
2.5.7 จัดทํารายงานประจําปี
2.5.8
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ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล

ให้คาํ แนะนําในการ

2.6 ผูร้ ับผิดชอบหลัก
ละระดับองค์กรในสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูป้ กครองนักเรี ย น
และชุ ม ชน
การศึ ก ษา
ได้แก่
และศึกษานิเทศก์
โดยมี
การศึกษา และศึกษานิ เทศก์ เครื อข่ายละ 1 คน เป็ นผูป้ ระสานงาน
ให้ความช่วยเหลือโรงเรี ยน
.7
ดํา เนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาประสบผลสํา เร็ จ พิ จารณาจากผลการประเมิ น
จะต้องสอดคล้องกับ ภาระงาน มาตรฐานการศึ ก ษา
ความสําเร็ จในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ ความร่ วมมือของบุคลากร
การวางแผนกระบวนการดําเนินงาน (PDCA) และการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.8
ทุ ก คนต้อ งเกิ ด ความตระหนัก ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการร่ ว มกัน วางแผนการดํา เนิ น งาน และ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ
และชุ มชนต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน
2.9 การสนับสนุ น และส่ งเสริ มการดํา เนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา
ระหว่างบุคคล
เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ ปกครอง เป็ นต้น
และส่ งเสริ มโรงเรี ยน ได้แก่ มีการสนับสนุ นทางด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล การประชุ ม
ระดมความคิดเห็นวางแผนในการดําเนินงาน การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
3. สรุ ปแนวคิด ของการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบและประเมิ นผลเชิ งบู รณาการ ใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.1 ความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเชิง
บูรณาการ ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.1.1 ความสําคัญของการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล เชิ งบูรณาการ
ในการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา คือ การนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโดย
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บู ร
ประสิ ทธิ ภาพ ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูร้ ับบริ การพึงพอใจ
3.1.2 จุดมุ่งหมายในการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณาการ
ในการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา
อให้การดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา บรรลุ เป้ าหมาย จุดประสงค์ มาตรฐานของสถานศึกษา
ตลอดจนส่ ง ผลทํา ให้ผ่า นการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากสํา นัก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
3.2
และสภาพความสําเร็ จของการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลเชิงบูรณาการ ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะเป็ นภาพสะท้อนความสําเร็ จ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
สามารถวัดได้จริ งตามบริ บทของ
โรงเรี ยน
3.3 สภาพความสําเร็ จของการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณาการ
โรงเรี ยน
3.4 หลักการของการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเชิ งบูรณาการ ในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ต้องมีการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเชิ งบูรณา
การอย่างจริ งจัง ตรงประเด็น เต็มศักยภาพ
และเป็ น
กัลยาณมิตร
3.5 กระบวนการ
ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปั ญหา วิเคราะห์ความต้องการ ความช่วยเหลือ วางแผนการดําเนิ นงาน ดําเนิ นงานตามแผน ติดตาม
และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุ งงาน
3.6
ในสถานศึกษาต้องมีการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลอ
แล้วนําผลไปปรับปรุ งการดําเนิ นงานให้สอดรับกับกรอบกลยุทธ์ของ
โรงเรี ยน
แล้วกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา การนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นผลเชิ ง บู รณาการ
การดําเนิ นงาน ตลอดจนการปรับ ปรุ งโดยใช้หลักการ P D C A
สถานศึ ก ษา
ติ ด ตาม
ตรวจสอบ
ให้คาํ แนะนําในการพัฒนา
ระยะๆ
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3.7 ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก
ยวข้อ ง ควรมี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา ของแต่ละระดับองค์กรในสถานศึกษา ได้แก่
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน คณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2
ทะเบียนไว้ คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้แก่
การศึกษา
ศึกษานิ เทศก์
มีรองผู ้
และศึกษานิเทศก์เป็ นผูป้ ระสานงานให้ความช่วยเหลือโรงเรี ยน
3.8
การ
ดําเนิ นงานการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณาการ ในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาประสบผล
ติดตามตรวจสอบ
และประเมิ นผล
โดยเกิ ดจากการนิ เทศติ ดตามตรวจสอบ
และประเมิ นผล
ประเมินผล ในงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ ความรู ้ ความสามารถในการนิ เทศ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณาการ การประสานงานของผูน้ ิ เทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงาน และความร่ วมมือของบุคลากรในโรงเรี ยน
3.9
และประเมินผลเชิ งบูรณาการ
การนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ
เป็ นมิตร และปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ตลอดจนสร้าง
โรงเรี ยน ผูป้ กครองและชุมชน
3.10 ลักษณะการสนับสนุ น และส่ งเสริ มการดําเนิ นงานการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลเชิงบูรณาการ
การศึ กษา
จะต้องได้รับการสนับสนุ น และส่ งเสริ มจากบุ คคล และ
อาทิ เช่ น
สถานศึ กษา ผูป้ กครอง
ประเมิ นผลเชิ งบูรณาการ ได้แก่
และการนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลเชิงบูรณาการแบบกัลยาณมิตร
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2 ผลการสร้ างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ

1. ผลจากการศึกษาแนวทาง

ในการศึกษาแนวทางการพัฒนารู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั โดย การสนทนากลุ่ม (focus group
discussion)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1
คน รวม 19 คน ศึ ก ษานิ เ ทศก์ จํา นวน 19
การศึกษา จํานวน 12
50 คน สรุ ปได้
1.
พระราชบัญญัติการศึ กษากํา หนดไว้ และยังไม่สามารถพัฒนาได้ตาม
2.
ประเมินผลในลักษณะของการบูรณาการ ส่ วนใหญ่มีการประเมินตามเอกสารเป็ นหลัก
ปั ญหาการนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นผล ทําอย่างไรจึ งจะพัฒนาบุ คลากรให้สามารถ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล มีความรู ้
ควรมี
ความหลากหลาย แต่สุดท้ายคง จะเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน คื อ ความรู ้ ทฤษฎี และการลงมื อ
ปฏิบตั ิจริ ง
3. การประกันคุณภาพ ทุกคนอาจมองไปในทิศทางเดี ยวกัน

ก็ จ ะสั ก แต่ ว่ า ทํา
1)
2) ทักษะหรื อเทคนิ ค
ต้องไปติดตามดูแล และ 3)
4.
และคุณภาพของผูน้ ิ เทศ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลก็มีความสําคัญ รู ปแบบเหมือนๆ กัน

214

ดตามตรวจสอบ
การพัฒนาจึงควรใช้วิธีให้เรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิ โดยครู ไม่ตอ้ งออกจากห้องเรี ยน ผูบ้ ริ หารไม่ตอ้ งออกจากโรงเรี ยน
ทําให้การประกันคุณภาพภายในบรรลุเป้ าหมาย จะต้องเสริ มสร้างคุณธรรมเสี ยก่อน เพราะเป็ นแรง
เป็ นคนๆ ควรจะมอบการทํางานเป็ นทีม
และพยายามอย่าจัดอบรมบ่อย
การเรี ย นการสอน ความเข้า อก
ต้องพัฒนาในรู ปแบบใหม่
คือ ต้องให้เวลา
5. กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพ คือ ต้องหาตัวผูร้ ับผิดชอบการสร้างมาตรฐานการ
พัฒนากรอบแนวคิ ดการพัฒนาบุ คลากร ควรให้บุคลากรรู ้ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา จะพัฒนา
อะไรและสุ ดท้ายจะได้อะไร โดยหลักสู ตรจะต้องชัดเจน รู ปแบบหลากหลาย และกรอบแนวคิด
การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ควรมีช่วงเวลา และกิจกรรมอะไร มีการรายงานผล
ทําให้ทราบถึ งผลงานของบุ คลากร
สามารถทําการประเมินตนเองได้
6. การประกันคุ ณภาพ
บริ หาร เราจะทําอย่างไรให้คนมีความสุ ข
การพัฒนา
เด็กให้มีคุณภาพ
3 ระดับ คือ
1) Dependent 2) Independent และ 3) Interdependent และต้องมี ภาพความสําเร็ จของครู ของ
ผูบ้ ริ หาร และของเด็ก
จากสภาพของผูบ้ ริ หาร ครู และเด็กเป็ นอย่างไร การพัฒนา
เด็กต้องสร้างรู ปแบบการนิเทศภายในให้ชดั เจน และ
กับเขต หรื อ สมศ. หรื อไม่ ในฐานะผูบ้ ริ หารระดับเขต ควรจะมีภาพความสําเร็ จของผูบ้ ริ หาร ครู
เด็ก และศึกษานิเทศก์วา่ อยูใ่ นระดับใด
7.
และประเมินผล
ทัศนคติในทางบวก ในการไปนิ เทศ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิงบูรณาการ ให้เกิดการนิเทศ
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
และฉลาดมี
Knowledge โดยต้องให้เกิดสมรรถนะ
เป็ น และเกิดทักษะ
8. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ได้กาํ หนดให้แล้ว บุคลากรต้องมีความพร้อม
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจัด ให้

จะมี วิ ธี ก ารอย่ า งไร

ทํา ให้แต่ ล ะคนนึ ก ถึ ง ความเป็ นคน ทํา อย่า งไรจะพัฒนาในการรั ก ตนเอง
มีคุณธรรม มีกฎเกณฑ์ มีความเข้าใจกัน
9. ในการดําเนิ นการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิ งบูรณาการ ต้องให้ผู ้
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ
ตามตรวจสอบ และประเมินผลจริ งๆ
เป็ นเชิงระบบ
ตน
กระบวนการประกัน
คุ ณ ภาพ มี ก ารทํา จริ ง หรื อ ไม่
โดยต้อ งสร้ า ง
ความเข้าใจ
สดงความจริ งใจ
ในการปฏิบตั ิ เช่น การไปสร้างกัลยาณมิตรกับครู และไปนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
โดยให้ครู ได้ผลในการติ ดตาม
และจริ งใจให้กบั
โรงเรี ยน มีการติดตามเป็ นระยะและมีรายงานผล
อย่างไร
ประกันคุ ณภาพจริ งหรื อไม่
ให้กบั เขา ความชัดเจนมีหรื อไม่
10.
นิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลให้พิจารณา
ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1 การนิเทศ
2 การติดตามตรวจสอบ
3 การประเมินผล
11.
คลากรแต่ควรพัฒนาเด็ก
จุดมุ่งหมายการพัฒนาการศึกษา คือการ
12.
บทบาทของ
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเข
13. รู ปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทําใน 7
การศึกษามีคณะทํางาน
มาตรฐานไว้
1) สร้ างรู ปแบบการนิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบและประเมิ นผล 2) แต่ง
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ตรวจสอบและประเมิ นผล 3)
กัลยาณมิตรและทีมงาน 4) สรุ ปรวบรวมการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 5) รายงานผล
สู่ สาธารณะ 6) ให้ขวัญและกําลังใจ และ 7)
ฒนาในโอกาสต่อไป
14. รู ปแบบในการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึ กอบรมแบบเดิมๆ มีผลเสี ยมากมาย รู ปแบบ
ยึดหลักทฤษฎีอะไร ต้องมีองค์ประกอบให้ชดั ไม่ยงุ่ เหยิง
จนเกินไป ต้องเป็ นนวัตกรรมจริ งๆ
เน้นให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิจริ ง
15.
ความรู ้ทกั ษะ ทัศนคติ มีอะไร จะสามารถวัดได้อย่างไร
People Skill ครู ขาดมาก
รู ปแบบการพัฒนาควรเป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
สําคัญมาก คือ การจัดลําดับของ
งาน ว่างานใดมาก่อน - หลัง
16.
และสภาพของความสํา เร็ จ แบ่ ง ออกเป็ น 2
1
ว
พฤติกรรมความมีระเบียบ
วินยั
2 คือ ความพึงพอใจในความสําเร็ จของงาน
ครู ชุ มชน
ผู ้นิ เ ทศ ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลเชิ ง บู ร ณาการ
และ
ความพึงพอใจ
17.
เหตุผลการกระทํา และทฤษฎีการวางแผน
การกระทํา ทฤษฎี การยอมรับ
ทัศน
ทํารู ปแบบของการวิจยั อย่างไร

โดยจะทําอย่างไร

18.
การนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
คุ ณลักษณะของผูน้ ิ เทศควรจะเป็ นไปในเชิ งสร้ างสรรค์ การติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นผล
โดยทําให้ผปู ้ กครอง สังคมยอมรับในกระบวนการ
19. การพัฒนาด้านบุคลากรในระดับองค์การต้องการอะไร ด้านการประกันคุณภาพด้าน
บุคลากร ต้องการอะไร แล้วนํามาสู่ คุณภาพบุคลากร
และจะใช้รู
ในยุคปั จจุบนั สุ ดท้าย คือ การประเมินผล
20.
นิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นผล โดยเลื อกกรอบแนวคิ ดอย่างไร โดยการใช้
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กรอบแนวคิดว่าจะใช้ทฤษฎี อะไรในการกําหนดสมรรถนะอย่างไร จะใช้ BenchMarking และ
Best Practice กับโรงเรี ยนอย่างไร อย่างน้อยต้องมีศรัทธาในการดําเนินงานก่อน

ผูว้ ิ
และสารสนเทศจากการดําเนิ นงานใน
1 และการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) มาประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด รู ปแบบ
การพัฒนาบุ คลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ดัง
4.5
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ตาราง 4.5
-

กิจกรรม
การสังเคราะห์จากเอกสาร SAR
การสังเคราะห์จากเอกสาร
การประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
การสังเคราะห์จากเอกสาร
รายงานการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์
การสังเคราะห์
จากการสนทนากลุ่ม(focus group
discussion)

- ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด

2
-

ผู้ให้ ข้อมูล
รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR)
รายงานผลการประเมิน
ภายนอก (สมศ.)
รายงานการนิเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา

- ศึกษานิเทศก์
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
- ครู ผรู้ ับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ประเด็นกรอบแนวคิดร่ างรู ปแบบ
การพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
กําหนดหลักการคือ
สูงสุด การพัฒนาบุคลากรในยุคปัจจุบนั ต้องใช้แนวคิด

หลักการ:การมีส่วนร่ วม การสร้างเครื อข่ายการ
1.
ทํางาน
การบูรณาการ
หลักการบริ หารจัดกิจการบ้านเมืองและสังคม
และการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
พัฒนาเชิงบูรณาการ ใช้การมีส่วนร่ วม การทํางานแบบ
กระบวนการ:การวางแผนพัฒนา (Plan) โดย
ร
การกําหนดปั ญหาค้นหาคําตอบ และกําหนด
แนวทางสู่การปฏิบตั ิ นําพาสู่การปฏิบตั ิ (Do)
2. สร้างกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้
เร่ งจัดหาคําตอบตรวจสอบอย่างแนบเนียน
ใช้กระบวนการ PDCA ประกอบด้วย
(Check)
การวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิจริ ง (Do) การตรวจสอบและ
(Action)
ประเมินความก้าวหน้า (Check) การปรับปรุ งและต่อยอดสู่
:
Action)
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษาโดย
1. กําหนดหลักการ
เตรี ยมความพร้อมบุคลากร
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ การเสริ มสร้างพลังโดยสร้าง
ส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุ งงาน

จากการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบ
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4.5 (ต่ อ)
กิจกรรม

ผู้ให้ ข้อมูล

ประเด็นกรอบแนวคิดร่ างรู ปแบบฯ
2. สร้างกระบวนการในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพภายใน
การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ โดยมี
8
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเชิงบูรณาการ
1. กําหนดหลักการคือ การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลเชิงบูรณาการงาน คน และงบประมาณ
มีการทํางาน
เป็ นทีมและมีเครื อข่ายการทํางาน และหลักการบริ หาร
กิจการบ้านเมื
good governance)
2. สร้างกระบวนการ ประกอบด้วย การนิ เทศ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ปั ญหาและหาสาเหตุ ของปั ญหาและหาทาง
แก้ปัญหา
สร้างความรู ้และตรวจสอบ
ความถูกต้องของความรู ้
ปฏิบตั ิอย่างมีระบบ (How to)
จะแก้ปัญหา
เสนอแนะและปรับปรุ งงาน
ไปปฏิบตั ิในสถานศึกษา
8 ประเมินผลงานและผูว้ จิ ยั สรุ ป
9 ประเมินค่านิยมรู ปแบบ
พัฒนา
10 เผยแพร่ ผลงานให้หน่วยงาน
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ผลการสร้ า ง

มศึ กษาสุ ราษฎร์ ธานี

รู ปแบบการพัฒนาบุ คลากร
มีรายละเอียด
1. หลักการพัฒนาบุคลากร
ประกันคุ ณภาพภายใน
1 และจากการศึกษาแนวคิด ตํารา เอกสารงานวิจยั การประชุ มกลุ่ม
1.1 หลักการมีส่วนร่ วม (participation) โดยเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา คณะครู บุ คลา

1.2 หลักการสร้างเครื อข่ายการทํางาน (networking
ฝ่ ายได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกันเป็ นกลุ่มหรื อทีมงาน และแต่ละทีมสนับสนุ นกิ จกรรมการดําเนิ นงานพัฒนา
1.3
continuingdevelopment) โดยนําผลจากการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาบุคลากร และข้อมูลจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และแนวทางแก้ไขไปใช้
ในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
1.4 หลักการบูรณาการ (integration) เป็ นทํางานโดยการรวมงาน คน และงบประมาณเข้า
และประเมินผลการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.5
(good governance) โดย
คํานึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการดําเนินงานตามกฎหมาย ความมีคุณธรรม ความโปร่ งใส
การมี
ส่ วนร่ วม ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ และความคุม้ ค่า
ติดตามตรวจสอบ
1.6 หลักการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (learning organization) โดยคนในหน่ วยงาน
สนใจใฝ่ ห
จุดหมาย
ร่ วมกัน
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2. กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากกา
1
2.1 วางแผนพัฒนา (Planning)
2.2 นําพาสู่ การปฏิบตั ิ (Doing)
2.3 เร่ งรัดหาคําตอบ ตรวจสอบอย่างแนบเนียน (Checking)
2.4
Action)

3.
สถานศึกษา จากผลก

1 และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การสนทนา
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ระยะเวลา
. ให้ความรู้แก่บุคลากรด้าน
การจัดการความรู้ (KM) การ สอดแทรก
ผ
องค์ความรู้
การทํางานเชิงบูรณาการ
ตลอด
ระยะเวลา
การวิจยั

. บุคลากรทําแบบประเมิน
ค่านิยมสร้างความรู้จากการ
ปฏิบตั ิงานและทํากิจกรรม
สร้างค่านิยมการสร้างความรู้

1 วัน และ
สอดแทรก
ตลอด
ระยะเวลา
การวิจยั

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
เข้าใจ และเห็นความสําคัญใน
1. การจัดการความรู้
2.
3. การทํางานเชิงบูรณาการ

สร้างค่านิยมการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิงาน โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มและวัดค่านิยมการสร้าง
ความรู้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. วิทยากรให้ความรู้และสร้างความ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักโดยใช้พระบรมราโชวาท
และแนวทางปฏิบตั ิสู่องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ 10 ประการ ของวิจารณ์พานิช 1. การจัดการความรู้
2. สอดแทรกหลักการแนวคิดเชิง
2.
3. การทํางานเชิงบูรณาการ
ค
(บอร์ ดบริ หาร) และการประชุม
วิชาการ
1. ผูว้ จิ ยั วัดค่านิยมการสร้างความรู้จาก บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการ
การปฏิบตั ิงาน (Pretest)
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน โดย
2. ผูว้ จิ ยั และวิทยากรสร้างค่านิ ยมการ ใช้กระบวนการกลุ่มและวัด
สร้างความรู้จากการปฏิบตั ิงานแก่ ค่านิยมการสร้างความรู้ดว้ ย
บุคลากร
กระบวนการกลุ่ม
3.
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ระยะเวลา
. ให้ความรู้แก่บุคลากรด้าน
การทํางานเป็ นทีม เทคนิค
การฟังและการสะท้อนคิด
ของกลุ่ม

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

สอดแทรก ทํางานเป็ นทีม สามารถฟังอย่าง
ตลอด
ลึก และสามารถสะท้อนความ
ระยะเวลา คิดเห็นได้
ของการวิจยั

4.
คุณภาพภายในสถานศึกษา

สอดแทรก
การให้
ความรู้
ตลอดการ
วิจยั

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักการทํางานเป็ น
ทีม
2. เทคนิคการฟังอย่างลึกและการ
สะท้อนคิด
1. เชิญวิทยากร
2. บุคลากรทําแบบประเมินความรู้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรมีค่านิยมการทํางาน
เป็ นทีม สามารถฟังอย่างลึก
และสามารถสะท้อนคิดความ
คิดเห็นได้

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
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กลุ่
และกลุ่มศึกษานิเทศก์ 2 กลุ่ม
ระยะเวลา
. แบ่งบุคลากรเป็ น 6 กลุ่

1 วัน

6

2 กลุ่ม กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2 กลุ่ม

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
1.
จากการปฏิบตั ิงาน
2.
บุคลากรแสดงความ

ต้องการแก้ไขจํานวน 6 กลุ่ม
ปัญหา
- รอง ผอ.สพป. 2 กลุ่ม
- ศึกษานิเทศก์ 2 กลุ่ม
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2 กลุ่ม

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. บุคลากรรวมกลุ่มอภิปรายและเสนอ บุคลากรสามารถเสนอประเด็น
ปัญหาในการทํางานจากการ
ปฏิบตั ิการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลระบบงานประกัน
ประเด็นปั ญหาได้
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. บุคลากรร่ วมกันพิจารณาตัดสิ น
วิธีการแก้ปัญหาและพิจารณาเห็นว่า
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ขดั ต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของ
หน่วยงาน
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ของปัญหาและหาทางแก้ปัญหา
(กลุ่มคละความรู้และประสบการณ์)
ระยะเวลา
. บุคลากรเข้ากลุ่มย่อย กลุ่มละ
ความรู้และประสบการณ์
บุคลากรในกลุ่มเสนอความ
จากการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตนเอง

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

30 นาที

-

30 นาที

-

ได้แ
ะกัน

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

จัดกลุ่มบุคลากรเป็ นกลุ่ม 5คละความรู้และประสบการณ์ พร้อม

ให้บุคลากรสามารถคิด บุคลากรในกลุ่มช่วยกันเสนอความคิด
ตัดสิ นใจและแสดงความ
คิดเห็น
ปัญหา
สําคัญตามลําดับ
- บุคลากรมีทกั ษะ
ประสบการณ์ การประชุม
กลุ่มและมีทกั ษะการฟังอย่าง
ลึก โดยใช้เทคนิค AIC

ได้ประเด็นปัญหาจากการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบประกัน
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ระยะเวลา

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

บุคลากรในกลุ่มช่วยกันหา
ความสําคัญของปั ญหา

30 นาที

-

บุคลากรภายในกลุ่มช่วยกัน
หาสาเหตุของปัญหา และ

1

1.

ด้แล้ว
เสร็ จ

ความสามารถ และมีทกั ษะ
เชิงวิเคราะห์ปัญหาของการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

สมาชิกในกลุ่มเสนอความสําคัญของ
ปัญหาโดยการเล่าถึงสถานการณ์ของ
ปัญหา การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
และมีทกั ษะเชิงวิเคราะห์ปัญหา
ของการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

สมาชิกในกลุ่มเสนอสาเหตุของปัญหา
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ความสามารถในการอภิปราย โดยใช้เทคนิค AIC และช่วยกันสรุ ป
ในการอภิปรายเสนอความคิด
เสนอความคิดและรับฟังข้อ สาเหตุของปั ญหาและประโยชน์ของการ และรับฟังข้อโต้แย้งของสมาชิก
โต้แย้งของสมาชิกกลุ่ม
กลุ่ม และภายในกลุ่มได้
2. บุคลากรภายในกลุ่มได้
องค์ความรู้

กันและกัน
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ระยะเวลา
บุคลากรภายในกลุ่มอภิปราย
เสนอแนะ รับฟังข้อเสนอแนะ

1

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
-

กิจกรรม
สมาชิกกลุ่มอภิปราย โต้แย้งและสรุ ป
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค AIC

ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์
และความรู้เดิม

ผลการดําเนินงาน
- บุคลากรได้พฒั นาความรู้
ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายใน

-

- บุคลากรมีความสามารถใน
การ นําเสนอความรู้ และ

ความสามารถในการนําเสนอ
ตนเองมีอยู่
6. บุคลากรภายในกลุ่มช่วยกัน

1
สาระสําคัญและจัดทําเอกสาร
ยวกับปัญหาจากการทํางาน
ความสําคัญของปั ญหา สาเหตุ
และแนวทางการแก้ปัญหา

ปัญหาจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาความสําคัญ สาเหตุ
และแนวทางการแก้ปัญหา

บุคลากรสามารถสรุ ป
สาระสําคัญและจัดทําเอกสาร
เ
ความสําคัญของปั ญหา สาเหตุ
และแนวทางการแก้ปัญหา
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สร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
ระยะเวลา
. บุคลากรภายในกลุ่มค้นคว้า

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

1

ระบบประกันคุณภาพภายใน

บุคลากรภายในกลุ่มทุกกลุ่ม

1

บุคลากรมีความสามารถในการ
เสนอความคิดเห็น และมีทกั ษะ

กิจกรรม
ให้
สมาชิกกลุ่มศึกษาองค์ความรู้ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

บุ
รายงานประกันคุณภาพภายใน

ประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรภายในกลุ่ม
(Focus Group)
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

บุคลากรมีความสามารถในการ
เสนอความคิดเห็น และมีทกั ษะ

ต่อการทํางานเป็ นทีม
บุคลากรภายในกลุ่มระดม
แก้ปัญหาและคัดเลือก
แนวทางแก้ปัญหา

ผลการดําเนินงาน

1
จะนําไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วางแผนการดําเนินการ
สถานศึกษา

ต่อการทํางานเป็ นทีม
บุคลากรมีทกั ษะประสบการณ์
ติดตามตรวจสอบประเมินผล
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
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ระยะเวลา

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บุคลากรทุกกลุ่มเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาและ
ปรับปรุ งพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาของทุกกลุ่ม

1

บุคลากรมีทกั ษะ ประสบการณ์
การนําเสนอและมีความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ปัญหา

บุคลากรมีทกั ษะ ประสบการณ์
การนําเสนอและมีความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ปัญหา

บุคลากรแต่ละกลุ่มช่วยกันทํา
เอกสารแนวทางแก้ปัญหา
บุคลากรในกลุ่มสังเกต
พฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
ตามแบบสังเกตพฤติกรรม

2

บุคลากรสามารถทําเอกสารสรุ ป
แนวทางแก้ปัญหา
สังเกตพฤติกรรมของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่ม

บุคลากรในกลุ่มช่วยกันทําเอกสารสรุ ป บุคลากรสามารถทําเอกสาร
แนวทางแก้ปัญหา
สรุ ปแนวทางแก้ปัญหา
บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรม บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางาน
การทํางานร่ วมกัน

15 นาที
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(How to)
ระยะเวลา
.

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

1
ตรวจสอบและประเมินผล ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดมความคิดเห็น
แนวทางแก้ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาเชิงบูรณาการ
นําเสนอโครงการและเอกสาร
รับทราบ

แก้ปัญหางานเชิงบูรณาการได้

5 วัน

แก้ไขโครงการและเอกสารขุม
ความรู้ตามคําแนะนําของ

กันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บุคลากรทุกคนร่ วมกันระดมความคิดเห็น ได้โครงการและเอกสารขุม
: การ
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกัน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในสถานศึกษาเชิงบูรณาการ ภายในสถานศึกษา

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
แนวทางในการปรับปรุ งโครงการและ

โครงการและเอกสารขุมความรู้
ได้รับการแก้ไขตามคําแนะนํา
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ระยะเวลา
บุคลากรดําเนินการปฏิบตั ิ
บริ หาร การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
บุคลากรในกลุ่มสังเกต
15 นาที
พฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
ตามแบบสังเกตพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
บุคลากรร่ วมมือกันทํางานด้วย

กิจกรรม

บุคลากรปฏิบตั ิบริ หารการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเชิงบูรณาการ
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในสถานศึกษา
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
สังเกตพฤติกรรมตนเองและ
สมาชิกภายในกลุ่ม

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรร่ วมมือกันทํางานด้วย
บร
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ระหว่างปฏิบตั ิงาน

บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรม บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางาน
การทํางานร่ วมกัน
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เสนอผลงานร่ วมกัน ให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ งงาน
ระยะเวลา
บุคลากรเสนอผลการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการประกัน
กลุ่ม
2. บุคลากรให้ขอ้ เสนอแนะจาก
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
3. บุคลากรในกลุ่มสังเกต
พฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
ตามแบบสังเกตพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

3

1

15 นาที

ระบบ ตามวงจรคุณภาพ
ความก้าวหน้าของการนิเทศ ติดตาม
P-D-C-A สามารถสรุ ปเสนองาน ตรวจสอบ และประเมินผลเชิงบูรณาการ
ของตนเองได้
สถานศึกษา
บุคลากรร่ วมตรวจสอบวิธีการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
สังเกตพฤติกรรมของตนเอง
สมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิก

บุคลากรทําแบบสังเกต พฤติกรรมการ
ทํางานร่ วมกัน

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรทํางานอย่างมีระบบ
ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A
สามารถสรุ ปเสนองานของ
ตนเองได้

บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางาน
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ระยะเวลา
บุคลากร นําผลงานไปปฏิบตั ิ
ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
ไปปฏิบตั ิจริ งได้ มีทกั ษะ
ประสบการณ์ ในการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างบูรณาการ

2. บุคลากรทุกกลุ่มร่ วมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)
แนวทางปรับปรุ งผลงาน

1 วัน

3. บุคลากรทุกกลุ่มร่ วมกัน
ปรับปรุ งผลงานสมบูรณ์และ
จัดทําเอกสารขุมความรู้
4. บุคลากรในกลุ่มสังเกต
พฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
ตามแบบสังเกตพฤติกรรม

3 วัน
15 นาที

เ
ปัญหาการทดลองใช้ผลงาน และ
เสนอแก้ไขปรับปรุ งผลงานได้
เอกสารสรุ ป และรู้วธิ ีการแก้ไข
ปรับปรุ งผลงาน
สังเกตพฤติกรรมของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่ม

กิจกรรม
บุคลากรนําผลงานไปปฎิบตั ิจริ งใน

ผลการดําเนินงาน

บุคลากรสามารถนําผลงานไป
ปฏิบตั ิจริ งได้ มีทกั ษะ
ประสบการณ์ ในการนิเทศ
การปฏิบตั ิ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
บูรณาการ
บุคลากรสามารถสังเกต วิเคราะห์
บุคลากรสามารถบอกปัญหา
สังเคราะห์ ปัญหาและมีการบันทึกข้อมูล การทดลองใช้ผลงาน และเสนอ
แก้ไขปรับปรุ งผลงานได้
แนวทางปรับปรุ งแก้ไข
บุคลากรทุกกลุ่มช่วยกันทําผลงานให้
บุคลากรสามารถทําเอกสาร
สมบูรณ์
สรุ ป และรู้วธิ ีการแก้ไข
ปรับปรุ งผลงาน
บุคลากรทําแบบสังเกตพฤติกรรมการ
บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางาน
ทํางานร่ วมกัน
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8 ประเมินผลงานและผูว้ ิจยั สรุ ปผลงาน
ระยะเวลา
บุคลากรและกรรมการ

3 วัน
ประเมินผลงานของกลุ่มได้และ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์และมีทศั น
ต่อผลงาน

การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2

3 วัน
การเรี ยนรู้ของบุคลากร

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

ได้แบ
ต่อไป

กิจกรรม
บุคลากรประชุม (Focus Group) และ
ประชุมปฏิบตั ิการ (Workshop)
ประเมินผลงาน

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรสามารถประเมินผล
งานของกลุ่มได้และพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ
ต่อผลงาน

ประชุมทีมงานวิจยั
ต่อไป
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9 ประเมินค่านิยม

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ระยะเวลา

ผูว้ จิ ยั ดําเนินการให้บุคลากร
ทุกคนทําแบบประเมิน
ค่านิยมการสร้างผลงาน
(posttest) และแบบสอบถาม

1

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บุคลากรมีความรู้และมี
ประสบการณ์ สามารถทําแบบ
ประเมินค่านิยมการสร้างผลงาน

- ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบประเมินค่านิยม การ
สร้างผลงานและแบบสอบถามความ

บุคลากรมีความรู้และมี
ประสบการณ์ สามารถทําแบบ
ประเมินค่านิยมการสร้างผลงาน
และแบบสอบถามความคิดเห็น
รู ปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเรี ยนรู้จากการ

บุคลากรด้วยการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
มีต่อรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรด้วยการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสํานักงานเขต

สถานศึกษา
- บุคลากรทําแบบประเมินค่านิยมการ
สร้างผลงานและแบบสอบถามความ

ภายในสถานศึกษาของ
ประถมศึกษา
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10 เผยแพร่ ผลงาน
ระยะเวลา
ผูว้ จิ ยั และบุคลากรเผยแพร่
ผลงานใ

การศึกษา
ต้นไป

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

- บุคลากรมีความรู้ และ
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการเผยแพร่
ผลงาน
- บุคลากรมีจิตสาธารณะพร้อม

- เผยแพร่ ผลงานลงในหนังสื อ วารสาร
และเผยแพร่ ลงในเว็บไซต์ของ

บุคลากรมีความรู้ และ
ความสามารถและประสบการณ์
ในการเผยแพร่ ผลงานและมีจิต

ประโยชน์ต่อสังคม
ประเทศชาติ

ธานี เขต 2 และเว็บไซต์ NOE Plaza
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมประเทศชาติ
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2. ผลจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร

ผลจากการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วย
การเรี ยนรู ้
ประถมศึกษาสุ ร
ดัง
4.6
4.6 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการ
เรียนรู้ จากการปฏิบัติ
ของสํ านั
( N=15)
รายการ
1. หลักการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ร้ อยละ แปลผล ร้ อยละ แปลผล
100 เหมาะสม 100

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ

100

เหมาะสม 100

3.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ภาพรวมของรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้

100

เหมาะสม 100

100

เหมาะสม 100

จาก
4.6 พบว่า ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการ
พัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
มีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ทุกรายการ
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3 ผลการประเมิน
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธา

1. ผลการประเมิ นความรู้ ความเข้ าใจ ในการดํ าเนิ นการพั ฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
4.7 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้ าใจ ในการดําเนินการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึ กษาขอ
ตรวจสอบ และประเมิ นผลการพัฒ นาระบบการประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา
(N=49)
คะแนน
S.D.
N
t

ก่อนทดลองใช้รูปแบบ
49
12.53
2.26
14.28*
หลังทดลองใช้รูปแบบ
49
18.04
1.63
*p< 0.05
จาก
4.7 พบว่า ความรู ้ ความเข้าใจ
การดําเนิ นการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
า
ก่อนและ
หลังการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ โดยการนํารู ปแบบฯ ไปใช้ มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
0.05 โดยหลังการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ มีความรู ้ ความเข้าใจมากกว่าก่อนการเรี ยนรู ้ จาก
การปฏิบตั ิ
2. ผล
ป

การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรี ยนรู้ จากการ

ในการนํา
ไปใช้ ใน
การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 9 โรงเรี ยน
ปรากฏผล แสดงถึ งทักษะ
ผูน้ ิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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4.8 ผลการประเมินทักษะในการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษา (N=49)
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
การจัดระบบการเรี ยนรู ้ระดับห้องเรี ยน
การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ
การดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
และระบบการเรี ยนรู ้

6.
การศึกษา
7. การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน
8. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
9. การรายงานการประเมินคุณภาพประจําปี ของ
สถานศึกษา
10. การพัฒนาคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
รวม

X

S.D.

ระดับ
การปฏิบัติ

4.57
4.73
4.35
4.55
4.67

.54
.57
.72
.74
.59

มาก

4.45

.68

มาก

4.84
4.88

.37
.33

4.71

.58

4.37

.64

4.65

.39

มาก

4.8 พบว่า
ษา และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีทกั ษะในการดําเนิ นงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวม
อยูใ่ นระดับ
พบว่า
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ การติดตาม ตรวจสอบ
ผลการปฏิบตั ิงาน และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
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3. ผล
หลังจากการทดลองใช้
ภายในสถานศึกษาของสํ านั
หลังจากนํา

า
ไปทดลองใช้

จํานวน 9 โรงเรี ยน ปรากฏว่า ศึ กษานิ เทศก์
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีทศั นคติต่อการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดัง
4.9
รายการ
1.

X

S.D.

ของ
(N=49)
ระดับความ
คิดเห็น
มาก

ประกันคุณภาพภายในร่ วมกับบุคลากรในสถานศึกษา
2. บุคลากรในสถานศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการ
และประสิ ทธิ ผลของงาน
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ น
ะหน่วยงานต้นสังกัด
5.
ประสิ ทธิ ผลนําไปสู่ คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็ จ
7. การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้เกิดความร่ วมมือของ
บุคลากรทุกคน
8. การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้สามารถแข่งขันกับ
โรงเรี ยนสังกัด

มาก
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4.9 (ต่ อ)
รายการ
9.

X

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้หน่วยงานเกิดการ

10. การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้เกิดนวัตกรรมหรื อ
(Good Practice)
รวม

มาก

มาก

จาก
4.9 พบว่า
ผูท้ รงคุณวุฒิ มีทศั นคติต่อการดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับ
การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิด
และประสิ ทธิ ผลของงานรองลงมา คือ การประกั
พและ
ประสิ ทธิ ผลนําไปสู่ คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
มีความสําคัญต่อการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่ อการทดลองใช้
4.10

การ

า

S.D.) และระดับ ความพึง พอใจของ

X

(N=49)
รายการ
1. ค
2.
3.
4.
5.

กระบวนการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรใน

X

S.D.

4.57

.66

4.71

.61

การพัฒนา

ระดับความ
คิดเห็น
ด

.73

การส่ งเสริ ม สนับสนุนของ

ร่ วมในการพัฒนา
6. ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
บุคลากร
7. ความพึงพอใจต่อ
พัฒนาบุคลากร
8.
รับจากการพัฒนา
บุคลากร
9.
ใช้ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
รวม

5

จาก
4.10 พบว่า
ผูท้ รงคุณวุฒิมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

และ
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คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา
ภาพรวม อยู่ในระดับ
พบว่า
ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ รู ปแบบการพั ฒ นาบุ ค ลากร รองลงมาคื อ
กระบวน
จากการพัฒนาบุคลากร

โดย
งสุ ด ได้แก่
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4 ผลการใช้ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ ว

คุณภาพ

1.

าพภายในสถานศึ กษาของสํ านักงานเขต
1
สํ านักงานเขต
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของแต่ ละระดับ) (N=57)

คะแนน
ระดับก่ อนประถมศึกษา

ระดับการศึ



S.D.

t

92.86
94.58

.83
.59

13.66*

90.19
91.73

.67
.39

15.39*

*p< 0.05
จาก

1

รู ปแบบ

สํา
จากผลการประเมิ นคุ ณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา ในภาพรวมก่ อ นใช้รู ป แบบในปี การศึ ก ษา 2553 ได้ค่ า
คะแนนรวมเท่ากับ
และหลังใช้รูปแบบในปี การศึกษา 2554 ได้ค่าคะแนนรวม เท่ากับ
ส่ วนระดับการ
ในภาพรวมก่อนใช้รูปแบบในปี การศึกษา 2553 ได้ค่าคะแนนรวม
เท่ากับ
และหลังใช้รูปแบบในปี การศึกษา 2554 ได้ค่าคะแนนรวม เท่ากับ
พัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ย

สํานักงาน
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และระดับการศึกษา
ในภาพรวม ปี การศึกษาก่อนใช้รูปแบบ และปี การศึกษาหลังใช้รูปแบบ พบว่า ปี การศึกษา
หลังการใช้รูปแบบมีค่าคะแนนสู งกว่า ปี การศึกษา
.05
2.

6

3
2

ะกัน
6

3

ารเรี ยนรู้ จากการ

ประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี
(N=57)
คะแนน



S.D.

t

39.93
49.21

.58
.65

9.78*

34.82
40.87

.76
.61

4.04*

*p< 0.05
2
3

6 และ
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-net) ในภาพรวม ก่อนใช้รูปแบบ
6 ในปี การศึกษา 2553
( X ) เท่ากับ
และหลังใช้รูปแบบ ในปี การศึกษา 2554
( X ) เท่ากับ
มัธยม
3 ในปี การศึกษา 2553
( X )เท่ากับ
และหลังใช้รูปแบบในปี การศึกษา 2554
( X ) เท่ากับ
6
3
วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
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จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-net) ในภาพรวมปี การศึกษาก่อนใช้รูปแบบ และปี
การศึกษาหลังใช้รูปแบบ พบว่า ปี การศึกษาหลังการใ
สู ง
กว่าปี การศึกษาก่อนใช้รูปแบบ
.05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริ หารสถานศึกษา
การพัฒนาบุคลากรด้ วย

4.13

(X )

S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร

ประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (N=57)
รายการ
1.

2.
3.

4.
5.

การนิเทศ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
กระบวนการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นและหัวข้อ
การนิ เทศ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน
บุคลากรของ
การศึกษาในด้านการประกันคุณภาพภายใน
ในโรงเรี ยน
มีส่วนร่ วม

X

S.D.

4.56

.76

4.65

.58

4.53

.73

4.63

.62

4.74

.52

ระดับความ
คิดเห็น
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4.13 (ต่ อ)
รายการ
6. ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการการนิ เทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
7. ความพึงพอใจต่อ
ร ได้รับจากการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
8.
นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล
9.
ใช้ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
รวม

X

S.D.

4.65

.55

4.70

.50

4.53

.68

4.68

.51

4.80

.44

4.65

.32

ระดับความ
คิดเห็น

จาก
4.13 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความพึงพอใจ
พิจารณารายประเด็ น
ความพึ งพอใจโดยรวมต่อการนิ เทศ
รองลงมาคือ
ต่อการเปิ ด
โอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
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5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจ ยั
ประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา
เขต ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4
ดั
1 ผลการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาการดํา เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษา
ภายในสถานศึกษา
ธานีเขต
2 ผลการสร้างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
3 ผลการประเมิ น รู ป แบบการพัฒ นาบุ ค ลากรด้ว ยการเรี ย นรู ้ จ ากการ
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
4 ผ
การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในการทํ า วิ จ ั ย

รู ปแบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ย
าข
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4
1 ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการดําเนิ นงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และความต้องการ
ผลการศึ ก ษาสภาพปั ญหา การดํา เนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา ความ
ต้องการในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแนว
รู ปแบบการ
พัฒนา
1.
และความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ผูเ้ รี ยนขาดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ ผูเ้ รี ยนขาดทักษะด้านการจัดทําโครงงาน
และ
ภายในสถานศึกษา ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัด
เรี ยน กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรม กิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถด้านเทคโนโลยี กิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่าน และกิจกรรมส่ งเสริ มการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน
2. สภาพปั ญหาการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และความต้องการใน
การพัฒนาบุ คลากร การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของสํานักงานเ
ครบตามหลักสู ตร
หลังสอน ครู ขาดการนําผลจากการสอนมาพัฒนาผูเ้ รี ยนและครู ขาดทักษะการใช้
ภายในสถานศึกษา

และการส่ งเสริ ม

3. สภาพปั ญหาการดําเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายในสถานศึก ษาและความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
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ครู ขาดทักษะด้านเทคโนโลยี ขาดการสร้าง
ครอบคลุมทุกงาน ขาดข้อมูลการคัดกรองผูเ้ รี ยน และครู มีงานนอกเหนื อจากการสอนมาก สําหรับ
ภายในสถานศึ ก ษา ได้แ ก่ ความรู ้
ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสร้างทัศนคติ
การให้
รให้มีการ
การสร้ างขวัญและกําลังใจแก่ครู และการพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิ
2 ผลการสร้ างรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรี ยนรู้ จากการ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา

มีรายละเอียด

1. หลักการพัฒนาบุคลากร
1 และจากการศึกษาแนวคิด ตํารา เอกสารงานวิจยั การประชุ ม
1.1 หลักการมีส่วนร่ วม (participation) โดยเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ หารการศึกษา ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา คณะครู บุ คลากรทางการศึ กษา ผูป้ กครอง ชุ มชน กรรมการสถานศึ กษา และ
เข้ามาส่ งเสริ ม สนับสนุ น ร่ วมกิจกรรม และระดมทรัพยากร
ดตามตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 หลักการสร้ างเครื อข่ายการทํางาน (networking)
ทุกฝ่ าย ได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกันเป็ นกลุ่มหรื อทีมงาน และแต่ละทีมสนับสนุ นกิจกรรมการดําเนิ นงาน
ละกัน
1.3
(continuing development) โดยนําผลจากการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาบุคลากร และข้อมูลจากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และแนวทางแก้ไข
ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
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1.4 หลั ก การบู ร ณาการ (integration) เป็ นการทํา งานโดยการรวมงาน คน และ
งบประมาณเข้าด้วยกัน
และประเมินผล
การพัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.5
(good governance) โดย
คํานึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการดําเนิ นงานตามกฎหมาย ความมีคุณธรรม ความโปร่ งใส การมี
ส่ วนร่ วม ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และความคุม้ ค่าของการพัฒนาบุคลากร
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลเชิงบูรณาการ การประกันคุณภาพภายในสถา
1.6 หลักการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (learning organization) โดยคนในหน่วยงาน
จุดหมาย
ร่ วมกัน มีลกั ษณะของการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเป็ นทีม แลกเป
2. กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
1 และจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การประชุ มกลุ่ม
โดยใช้ฐานวงจรการพัฒนาคุ ณภาพของ
เอ็ดเวิร์ด
2.1 วางแผนพัฒนา (Planning)
2.2 นําพาสู่ การปฏิบตั ิ (Doing)
2.3 เร่ งรัดหาคําตอบ ตรวจสอบอย่างแนบเนียน (Checking)
2.4
(Action)

3.
ภายในสถานศึกษา

1 และจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี การประชุ มกลุ่ม

การ
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (เตรี ยมความพร้อมบุคลากร)
และ
ประเมินผลระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา โดยแยกกลุ่ ม บุ ค ลากรตามบทบาท
6 กลุ ่ ม
2 กลุ ่ ม กลุ ่ ม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2 กลุ่ม และกลุ่มศึกษานิเทศก์ 2 กลุ่ม (ร่ วมสะท้อนปั ญหางาน)
สาเหตุของปั ญหาและหาทางแก้ปัญหา (กลุ่มคละความรู ้และประสบการณ์) (ค้นคิดค้นหาคําตอบ)
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สร้างความรู ้และพิจารณาความถูกต้องของความรู ้ (พิจารณาตรวจสอบ
แก้ไข)

(เราทุกคนภาคภูมิใจ)

ร่ วมกันสร้างผลงาน (พัฒนาไปสู่ นวัตกรรม)
เสนอผลงานและสรุ ปผลงาน
นํานวัตกรรมไปใช้ในสถานศึกษา (มุ่งสู่ การปฏิบตั ิจริ ง)
8 ประเมินผลงานและสรุ ปผลงาน
9 ประเมินค่านิ ยม
รู ปแบบการพัฒนาด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ

10 เผยแพร่ ผลงาน
(นําไปเผยแพร่ ทุกแง่มุม)
ผลจากการประเมิ นความเหมาะสมและการตรวจสอบความเป็ นไปได้
พบว่า รู ปแบบการพัฒนาบุ คลากรด้วยการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บตั ิ อการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา ของสํานักงานเขต
มี ค วาม
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ ทุ ก องค์ประกอบ อยูใ่ นระดับ มาก
3
ภายในสถาน

การทดลองใช้ในโรงเรี ยน จํานวน 9
1. ความรู ้ ความเข้าใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ธานี เขต จํานวน คน
ธานี เขต จํานวน 12 คน
ธานี เขต 2 จํานวน 18 คน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์

49 คน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบมีความแตกต่างกัน
0.05 โดยหลังใช้รูปแบบมีความรู ้ความเข้าใจสู งกว่าก่อนใช้
2. ทัก ษะในการดําเนิ นงานพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของ
ศึกษานิเทศก์ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2 และ
โดยรวมอยู่ในระดับ
แต่ละประเด็นพบว่า ประ
ได้แก่ การประเมินผลงานการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษาทุกรายการ
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กษา ของ
ศึกษานิเทศก์ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน

สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
เขต
โดยรวมอยู่ใน
ได้แก่ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ ว มในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
รองลงมา คือ การประกัน
นําไปสู่ คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
เขต โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ประ
ได้แก่ ความพึงพอใจโดยรวมต่อรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร รองลงมา คือ ค
4
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการนํา รู ป แบบก
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ไปใช้ในโรงเรี ยน จํานวน 57

เขต
เขต
พัฒนา
ของสํานักงานเขต

เขต
ระดับก่อนประถมศึกษา ในภาพรวมก่อนใช้รูปแบบในปี การศึกษา 2553 ได้ค่าคะแนนรวมเท่ากับ
และหลังใช้รูป แบบในปี การศึก ษา 2554
ส่ วนระดับ
ในภาพรวมก่อนใช้รูปแบบในปี การศึกษา 2553 ได้ค่าคะแนนรวมเท่ากับ
และหลังใช้รูปแบบในปี การศึกษา 2554 ได้ค่าคะแนนรวม เท่ากับ

เขต
ในภาพรวม ปี การศึกษาก่อนใช้รูปแบบและปี การศึกษาหลังใช้
รู ป แบบ พบว่า ปี การศึ ก ษาหลังการใช้รูปแบบมี ค่ า คะแนนสู งกว่า ปี การศึ ก ษาก่ อนใช้รูป แบบ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ
.05
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6
3
ประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-net) ในภาพรวมก่อนใช้รูปแบบ
6 ในปี การศึกษา 2553
( X ) เท่ากับ
2554 ได้
(X
3 ในปี การศึกษา 2553
( X ) เท่ากับ
และหลังใช้รูปแบบในปี การศึกษา 2554
( X ) เท่ากับ
6
3
สุ ราษฎร์ ธานี เขต จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-net) ในภาพรวมปี การศึกษา
ก่อนใช้รูปแบบและปี การศึกษาหลังใช้รูปแบบ พบว่า ปี การศึกษาหลังการใช้รูปแบบ มีคะแนน
.05
ความพึงพอใจของผู ้
ได้แก่ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลของ
การศึกษา รองลงมาคือ
ให้บุคลากรมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนา
/
ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อภิปรายผล

1. การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต มีปัญหาในด้านผูเ้ รี ยน ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และด้านการบริ หารจัดการ โดยโรงเรี ยนมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา คื อ
กับ ดู แ ล ติ ด ตามผล
มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ
สถานศึกษา และต้องการให้มีการประเมินผลจา
สมเดช สี แสง. (2549)
ของ

พบว่า
และมีความต้องก

255
ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
เก็จกนก
. (2546)
ต่อการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการ
พบว่า
เหมาะสมกับปริ มาณและจํานวนบุคลากรของหน่วยงาน หากปริ มาณงานมากเกินไป จะทําให้เกิด
ปั ญหาการดําเนิ นงานได้เช่ นเดี ยวกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Bugg. (2000) ; Floit.
(2000) พบว่า
จะทํา
ให้การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่ประสบผลสําเร็ จได้
2.
ภายในสถานศึกษา
นี เขต มีความ
เหมาะสม และเป็ นการสร้างรู ปแบบตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์หรื อการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กร (Cunnigham & Cordeiro. 2000)
ปรับปรุ งทักษะ ทัศนคติ ความเข้าใจ หรื อการปฏิบตั ิในบทบาทปั จจุบนั หรื ออนาคต
คือ หลักการ ได้แก่ การมีส่วนร่ วม การสร้างเครื อข่ายการ
ทํางาน
การบูรณาการ หลักการบริ หารกิจการ
และการ
เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ด้านกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน การปฏิบตั ิจริ ง การตรวจสอบ
และประเมินความก้าวหน้า การปรับ
ได้แก่
ผูว้ ิจยั
ติ ดตามตรวจสอบ และประเมิ นผลระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประสบการณ์ และความคิดเห็ น

าเหตุของปั ญหาและหาทางแก้ปัญหา

วิธีการปฏิบตั ิอย่างมีระบบ (How to)
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา บุคลากรเสนอผลงานร่ วมกันให้คาํ เสนอแนะ และปรับปรุ งงาน บุคลากรนํา
8) บุคลากรและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผล
งานและผูว้ ิจยั สรุ ป 9) ผูว้ ิจยั และบุคลากรประเมินค่านิ ยมรู ปแบบพัฒนา 10) ผูว้ ิจยั และบุคลากร
ครบถ้วน
โดยการสร้ างกรอบแนวคิดจากการศึกษาความรู ้
สภาพ
ได้แก่
ศึ ก ษานิ เทศก์ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
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รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2

การประชุ มสนทนากลุ่ ม
การประเมินความเหมาะสม และความ
เป็ นไปได้ของรู ปแบบจากผูท้ รงคุณวุฒิ จนทําให้ได้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จาก
สุ ราษฎร์ ธานี เขต
นิ เทศ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป
ผลการทดลองใช้และประเมิ นรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการ
ารศึกษาประถมศึกษา
สุ ราษฎร์ ธานี เขต พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพ โดยประเมินจาก
กลุ่มตัวอย่าง
เขต จํานวน 19 คน
ะถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
เขต จํานวน 12 คน
เขต จํา นวน 18 คน
49 คน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ากรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี
ได้สร้ างตามกระบวนการ
(1) การศึกษาสภาพ
ปั ญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และความต้องการการพัฒน
มีการสังเคราะห์ขอ้ มูล
การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา (2) สร้างรู ปแบบและประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
(3) มีการทดลองใช้และประเมินรู ปแบบกับโรงเรี ยน โรงเรี ยน ได้แก่
โรงเรี ยนประถมศึกษา
120
120 คน และโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ประเภทละ โรงเรี ยน
เลื อกแบบเจาะจง
ความสมบูรณ์
รู
จึงมีความเป็ นไปได้ และมีความ
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
ศรี เศษมาตย์. (2542)
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม พบว่า รู ปแบบในการ
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วัตถุ ประสงค์
ๆ

เทคนิ ควิธี

ๆ ตลอดจน

ปั ญหาและความต้
4. ผลการ
ประถมศึกษา สุ ราษฎร์ ธานี
จํานวน โรงเรี ยน พบว่า
โดยพิจารณาจาก
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความพึงพอใจ
ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลการพัฒนาระบบการการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของสํานั
การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต
ขนาดเล็ก
คณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
จํานวน 1 ชุ ด และมีการดําเนิ นงานอย่างเป็ นระบบ
ตามวงจรคุณภาพ (P - D - C - A) แม้วา่ โรงเรี ยน
120
คน จะมี ขอ้ จํากัด ด้า นทรั พยากรการบริ หารจัดการงบประมาณ และบุ ค ลากรสําหรั บการปฏิ บ ตั ิ
นิ เ ทศ ติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น ผลการพัฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรี ยนสามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสม
กล่าวคือ โรงเรี ยนมี
การแก้ปัญหา แม้วา่ จะมีขอ้ จํากัดด้านบุคลากร
ใ
ของ
โรงเรี ยน
1 คณะในทุกโรงเรี ยน จนทําให้ประสบผลสําเร็ จได้ในระดับดี
สนอง โลหิ ตวิเศษ. (2548) และ Viadero. (1999) พบว่า การมีส่วนร่ วมของชุ มชนและการเป็ น
พันธมิตรร่ วมกัน สามารถสร้ างความสําเร็ จทางวิชาการให้กบั สถานศึกษาหรื อการปฏิ บตั ิงานได้
เป็ นอย่างดี สําหรับโรงเรี ยน
120
ส่ วนใหญ่ศกั ยภาพค่อนข้างดี
สําหรับการดําเนิ นการตามรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร อาทิ จํานวนบุคลากร งบประมาณ และ
การสนับสนุ นจากแหล่งทุนและหน่ วยงานสนับสนุ นภายนอกส่ งเสริ มให้เกิ ด การปฏิ บตั ิงานแบบ
มี ส่วนร่ วมในการทํา งานจากครู และบุ ค ลากรของโรงเรี ยน และการระดมทรั พยากรจากองค์ก ร
โดยใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด มีการปฏิ บตั ิงานอย่าง
มี ศ ัก ยภาพการดํา เนิ น งานตามรู ป แบบการพัฒนาบุ ค ลากร และมี ผ ล
การดําเนินกิจกรรมเป็ นไปตามเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ทําให้โรงเรี ยนสามารถ
ดําเนินการตามระบบการพัฒนาบุคลากร
พงศ์ธวัช วิวงั สู . (2546)
และเฉลียว พุ่มฉัตร. (2549) พบว่า การมีส่วนร่ วมใน
ส่ งผลต่อความสําเร็ จของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทําให้ครู ปฏิบตั ิงานด้วยบรรยากาศ
และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของทําเนี ยบ
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มหาพรหม. (2543) และสุ เทพ บุญเติม. (2549) พบว่า การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการกํากับ
ส่ ง ผลให้ ก ารดํา เนิ น งานประสบผลสํ า เร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์
ส่ วนโรงเรี ยนขนาดใหญ่
วามพร้อมสู ง
บุคลากร งบประมาณ
การบริ หารจัดการ แหล่งทุน และการสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะประเด็นของ
ถื อว่าเป็ นจุ ดแข็ง
สู งสุ ด
มีศกั ยภาพและดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยนประสบผลสําเร็ จ
โดย
และรายงานผลเสนอต่อผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
ทํา ให้โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี ศ กั ยภาพการดํา เนิ นงานตามรู ป แบบการพัฒนาบุ ค ลากร และมี ผ ล
การดําเนิ นกิ จกรรมเป็ นไปตามเป้ าหมายและ
นระดับ ดี ม าก
ของ
วสันต์ นาวเหนี ยว (2550) พบว่า
จะส่ งผล
ให้มีผลการบริ หารงานวิชาการ งานบุ คลากร งานงบประมาณ
ประสบ
ผลสําเร็ จ และร
จะส่ งผลให้
การดําเนิ นงานประสบผลสําเร็ จ (David. 2002)
ตามภารกิจหลัก ด้านวิชาการและการเรี ยนการสอน
และด้านเครื อข่ายผูร้ ่ วมพัฒนาการศึกษา จะส่ งผลให้มีการดําเนิ นงานเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุ ณภาพการจัดการศึ กษา
น
ประสบผลสําเร็ จ ดังผลการวิจยั ของ ปรัศนนท์ อาทร. (2550) พบว่า
ตามภารกิ จด้า นวิชาการ การเรี ยนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และเครื อข่ า ยผูร้ ่ วมพัฒนาการศึ ก ษา จะทํา ให้โ รงเรี ย นมี ผลการดํา เนิ นงานตาม
และการประ
และสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ.
เช่ นเดี ยวกับผลก
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ข้ อค้ นพบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีขอ้ ค้นพบใหม่
1. การสร้างเครื อข่ายในสถานศึกษา เป็ นกุญแจสําคัญของความสําเร็ จในการพัฒนา
และชุมชน
2. การนิเทศภายในของสถานศึกษาเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาบุคลากรด้วย
การ

พบว่า “ไม่มีโรงเรี ยนเข้มแข็

การนิ เทศภายในไม่มีคุณภาพ”
ภายในมาพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.
ละหัวใจเศรษฐี สุ จิ ปุ ลิ
พัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
4.

วม

ของการเติบโตและความก้าวหน้าของครู และบุคลากรและความเข้มแข็งของสถานศึกษา
5. การพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการ
สถานศึกษา ส่ งเสริ ม และพัฒนาการทํางานเป็ นทีม และสามารถทําการนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ
สถานศึกษา มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

ข้ อเสนอแนะ
1.
คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาของสํา
หลัก การ กระบวนการ

ไปประยุก ต์ใ ช้ใ น
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การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
การวางแผน การพัฒนาทักษะชีวติ ผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
2.
กษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต
ให้เข้าใจ
อย่างละเอียด ชัดเจน ก่อนการนํารู ปแบบไปใช้
3. ควรมีการเตรี ยมความพร้อม ด้วยการศึกษา
อการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ให้เกิ ดความสําเร็ จ ตามวัตถุ ประสงค์
และเป้ าหมายของการดําเนินงานในองค์กร
4. ควรมีการนํารู ปแบบไปใช้ในการวางแผนและการจัดการการปฏิ บตั ิงาน
(performance management)
และการนิ เทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1. ควรมี
ระหว่า ง
2. ควรมีการศึกษาวิจยั รู ปแบบการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาการของผูบ้ ริ หารการศึกษาด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
3.
สังกัดสํานักงานเขต
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2

พัฒนาภาวะผูน้ าํ

ประถมศึกษา
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สุ ราษฎร์ ธานี
Ed.D. สาขา Education
University of Sydney
ข้าราชการบํานาญ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสุ ราษฎร์ ธานี
11

5. นายสะอาด เจริ ญกิตติยาภรณ์

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชาํ นาญ
การพิเศษ
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
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6. นางมณี รัตน์ อินทร์ คง

7.

8. นายอํานาจ ปานนุช

ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชาํ นาญ
การพิเศษ
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการ
ประถมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชํานาญการพิเศษ
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยฐานะผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ

9. นายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล

10. นายบรรจง อินทร์ คง

ราษฎร์ ธานี เขต 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านศรี พนม
วิทยฐานะผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
ราษฎร์ ธานี เขต 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งเสี ยน
วิทยฐานะผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
ราษฎร์ ธานี เขต 2
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11. นายธี ระชัย พรหมบุตร

12. นางวนิดา วัชรโศภิษฐกุล

13. นางรัตนา ทีปะปาล

14. นางสาวปั ทมา ชุมศรี

5. นางบุญรวย ช่วยปลัด

6. นางสุ จารี จันทร์ อยู่

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ภาคใต้ผอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านทําเนียบ
วิทยฐานะผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษ
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาชี ววิทยา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
ครู โรงเรี ยนบ้านห้วยพุน
วิทยฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ราษฎร์ ธานี เขต 2
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการ
ประถมศึกษาครู โรงเรี ยนวัดสันติคีรีรมย์
วิทย ฐานะครู ชาํ นาญการพิเศษ
ราษฎร์ ธานี เขต 2
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการ
มัธยมศึกษาสาขาการสอนสังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร
ครู โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ พิทยา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการ
ประถมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้าราชการบํานาญ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการ
ประถมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
พิเศษข้าราชการบํานาญ
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ภาคผนวก ค

แบบสอบถามสภาพปั ญหาและความต้องการในการดําเนิ นงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
แบบวัดความรู ้ ความเข้าใจในการดําเนิ นการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
การทดลองใช้รูปแบบ
แบบประเมิ นทัก ษะในการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษาของ
สํา
แบบประเมิน
การทดลองใช้
การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา

6
3

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วย
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แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้ องการในการดําเนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา

ให้กรอกแบบสอบถามตามสภาพปั ญหาและความต้องการในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของท่าน
ชาย
หญิง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

ครู ผรู ้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดกลาง
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา

ด้านผูเ้ รี ยน
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ด้านการบริ หารจัดการ
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความต้องการในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มมือด้วยดี
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้ จาก
การปฏิบัติ
.............................................................

ความเหมาะสม

ความเป็ นไป

ได้
ข้ อ

ประเด็นการพิจารณา
หลักการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จาก
สถานศึกษา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้
สถานศึกษา

สถานศึกษา
ภาพรวมของรู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วย
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ความคิดเห็น
เหมาะสม ไม่ เหมาะสม

ความคิดเห็น
เป็ นไปได้ เป็ นไปไม่ ได้
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แบบวัดความรู้ ความเข้ าใจในการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ระหว่ างหลังกับก่ อนการทดลองใช้ รูปแบบ
.............................................................



ก.
ค.

ข.
ง.

ก. ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ข. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ค. ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ง.
ก.
ข.
ค.
ง. ถูกทุกข้อ
ก. สถานศึกษา
ข.
ค. กระทรวงศึกษาธิ การ
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การประเมินคุณภาพการศึกษาก
ก.
ข.
ค.
ง.
ข้อใดเป็ นโครงสร้างของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ก. การรับรองคุณภาพการศึกษา
ข. การควบคุมคุณภาพการศึกษา
ค. การควบคุมคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา
ง. การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบทบทวน การประเมินคุณภาพการศึกษา
ก.
คือ ด้านผูเ้ รี ยน และ ผูส้ อน
ข.
คือ ด้านผูเ้ รี ยนด้านกระบวนการ
ค.
คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านกระบวนการ และด้านปั จจัย
ง.
คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านกระบวนการ ด้านปั จจัย และด้านสถานศึกษา
คุณภาพการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาบุคคลในข้อใด
ก. ชุมชน
ข. ผูเ้ รี ยน
ข. ผูป้ กครอง
ค. บุคลากรทางการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอย่างไร
ก.
ข.
ค.
ตามต้องการ
ง.
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และสังคมว่า
สถานศึกษาจั
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. ข้อใด ไม่
ก. การกํากับ ระบุวธิ ี ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการกํากับติดตาม
ข.
ค. การรายงาน ระบุวธิ ี รายงาน ระยะเวลา
ง.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็ นองค์การมหาชน
จะทําการตรวจสอบคุณภาพของการสถานศึกษาเวลาใด
ก.
ข.
ค.
ง.
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึงข้อใด
ก. เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข.
ค.
ง. ถูกทุกข้อ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพบุคลากรของสถานศึกษาคือการประกันคุณภาพแบบใด
ก.
ข. การประกันคุณภาพภาคบังคับ
ค. การประกันคุณภาพภายใน
ง. การประกันคุณภาพภายนอก
ธรรมนูญสถานศึกษาจัดอยูใ่ นหลักการข้อใด
ก. การดําเนิ นงานการประกันคุณภาพ
ข. การติดตามผลและประเมินผล
ค. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ง. การพัฒนาบุคลากร
Budget Plan คือแผนงานประเภทใด
ก. แผนปฏิบตั ิการประจําปี
ข. แผนงบประมาณ
ค. แผนพัฒนาคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
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ก.
ข.
ค.
ง.
ก.
ข.
ค.
ง.

การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบประเมินและการพัฒนาปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบประเมิน การพัฒนาปรับปรุ งและการปฏิบตั ิตามแผน
การตรวจสอบประเมิน การพัฒนาปรับปรุ ง การวางแผนและการปฏิบตั ิตามแผน
การพัฒนาปรับปรุ ง การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผนและการตรวจสอบการประเมิน

ก.
ข.
ค.
ง.

นักเรี ยน
ครู ผสู ้ อน
ผูบ้ ริ หาร
การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย

ก.
ข.
ค.
ง.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. Awareness Attempt Achievement คือแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข. คณะผูป้ ระเมินมีแนวทางการวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลตามสภาพจริ ง
ค.
ง.
ความสําเร็ จของกระบวนการศักยภาพของ
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แบบประเมินทักษะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํ านักงาน
.............................................................

สามารถปฏิบตั ิได้ตามกระบวนการ
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการปฏิบัติ

ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประเด็น
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
การจัดระบบการเรี ยนรู ้ระดับห้องเรี ยน
การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และ
ระบบการเรี ยนรู ้
การนิเทศภายใน
การติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
การรายงานการประเมินคุณภาพประจําปี ของสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2

1
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แบบประเมิน

.............................................................

ภายในสถานศึกษาหลังจากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ

ระดับ

ข้ อ

มาก

ประเด็น/รายการ

1.
คุณภาพภายในร่ วมกับบุคลากรในสถานศึกษา
2. ท่านคิดว่าบุคลากรในสถานศึกษามีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
ของงาน
4.
โดยตรงของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
5.
นําไปสู่ คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
6. การประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสําเร็ จจําเป็ นต้อง
7. การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้เกิดความร่ วมมือของบุคลากรทุกคน
8. การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้สามารถแข่งขันกับโรงเรี ยน

ระดับความคิดเห็น
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ข้ อ

ประเด็น/รายการ

9. การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้หน่วยงานเกิด
10. การประกันคุณภาพการศึกษาทําให้เกิดนวัตกรรม
(Good Practice)

ระดับความคิดเห็น
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การทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาบุคลากร

.............................................................

การทดลองใช้
ภายในสถานศึกษาของสํานักงานเขต
ระดับ
ข้ อ

ประเด็น/รายการ

1.
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนาบุคลากร
3.
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ ม สนับสนุนของสํานักงานเขต
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนา
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
บุคลากร
7.
8.
9.

บุคลากร

ในการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน
10. ท่านมีความพึงพอใจโดยรวมต่อรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร

ระดับความพึงพอใจ
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6

.............................................................
ใ
6
ขนาดโรงเรี ยน

3

3
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ฉบับ

(ใช้ ค่าคะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของแต่ ละระดับ)
.............................................................

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของแต่ละระดับ)
ขนาด
โรงเรียน

ร้ อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวม
ก่ อนประถมศึกษา
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รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้

.............................................................

ท่าน
การนิ เทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสํานักงาน
ระดับ
ข้ อ

ประเด็น/รายการ

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อนโยบายและเป้ าหมายการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
การประกันคุณภาพภายใน
3.
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
4.
ในด้านการประกันคุณภาพภายใน
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรี ยนมี
ส่ วนร่ วม
6. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้ความร่ วมมือของบุคลากรในโรงเรี ยน
7.

ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน

8.

จากการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
9. ท่านมีความพึงพอใจต่อการนําความรู ้และทักษะ
10. ท่านมีความพึงพอใจต่อการนําความรู ้และทักษะ

ระดับความพึงพอใจ
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ภาคผนวก ง
คู่มือการใช้ รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้ วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ
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คํานํา
การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นับ ว่า เป็ นองค์ป ระกอบสํ า คัญของการพัฒนาคุ ณภาพการ

ผูบ้ ริ หารองค์ก รตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญของการพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะการพัฒนา
ประเทศ
ประกัน

รศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
การพัฒนาและพร้อม

คุณภาพภายในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรร
ประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ การพัฒนาคนด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning)
สถานศึกษา สังกัด
และเค
ในการพัฒนา
บุคลากร
ผูว้ ิจยั หวังว่า เอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ
ราษฎร์ ธานี เขต 2
ความเหมาะสม
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สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
การพัฒนาคนด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning)

(1)
(2)
(3)
1
4

13
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การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา นับว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาต้องดําเนิ นการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา
สํานักงาน

มาตรฐานการศึ กษาชาติ ในการดําเนิ นการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับ
สามารถ ทักษะ และทัศนคติใน

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงได้จดั ทําคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วย
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
1.
นิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
เขต 2ให้เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของความสําคัญ ความจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากร
2.
ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการนิ เทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ของสํานักงานเขต
2
3.
นิ เทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
ประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ฎร์ ธานี เขต 2
สาระสําคัญของคู่มือ ประกอบด้วย
การพัฒนาคนด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ (Action Learning)
ภายในสถานศึกษา
การพัฒนาบุ คลากร

คุ ณภาพภายใน
2

ประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ประเมิ นผลระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึกษา โดยแยกกลุ่ มบุ คลากรตามบทบาท
6
2 กลุ่ม กลุ่มผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา 2 กลุ่ม และกลุ่มศึกษานิเทศก์ 2 กลุ่ม
ปั ญหาและหาสาเหตุ ของปั ญหาและหาทางแก้ปัญหา (กลุ่มคละความรู ้และประสบการณ์)
บุคลากรสร้างความรู ้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู ้
(How to) หรื อ
แก้ปัญหาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บุคลากรเสนอผลงานร่ วมกัน ให้คาํ เสนอแนะและปรับปรุ งงาน
8 บุคลากรและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประเมินผลงานและผูว้ จิ ยั สรุ ปผลงาน
9 ผูว้ จิ ยั และบุคลากรประเมินค่านิยมรู ปแบบพัฒนาด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
10
ในการใช้คู่มือการพัฒนาบุคลากร
ษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2ให้ดาํ เนินการ
1.
นิ เทศ ติ ดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล
2.
3.

บุคลากรด้วย

ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2
4.
5. การพัฒ นาบุค ลากรด้ว ยการเรี ย นรู ้ จ ากการ

คุ ณภาพภายใน
2

บุคลากรได้ตามความเหมาะสม
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การพัฒนาคนด้ วยการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ (Action Learning)
ปฏิบตั ิบริ หารเชิ งบูรณาการ
เข้าถึงประโยชน์
มาตรฐาน ได้รับเกียรติบตั รจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

คื อ การทํางานเชิ งระบบด้วยวงจรคุณภาพP-D-C-A อย่างเป็ นพลวัต (Dynamic) ทํางานแบบมีส่วน
หน่วยงานภายนอ

การบริ หารงานเชิ งบูรณาการเป็ นการรวมศาสตร์ ต่างๆเข้าด้วยกันเป็ นสหวิทยาการ มีวิธีการ
ปฏิ บตั ิบริ หารหลายวิธี จุดสําคัญของการบริ หารเชิ งบูรณาการ คือ ผูบ้ ริ หารองค์กรต้องเป็ นนักคิ ด

การทํางานเชิ งระบบด้วยวงจรคุณภาพ P - D - C - A อย่างเป็ นพลวัต ทํางานอย่างมีส่วนร่ วม
พัฒนาองค์กรแบบองค์รวม โดยใช้หลักการพัฒนาระบบ พัฒนาคน พัฒนางานสู่ การพัฒนาองค์กร
และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสํานึ ก สร้ างสรรค์คุณภาพงาน และบริ การด้วยใจตามค่านิ ยม
ขององค์กร
การปฏิบตั ิในองค์กร จนเป็ นวัฒนธรรมคุ ณภาพ ส่ งผลให้บุคลากรทํางานอย่างมีเป้ าหมาย มีวิธีการ
และบุ คลากรยึดเอาสถานศึกษา ครู และผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สํานักงานเขต

ต่อการทํางานอย่างมีระบบ
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บุคลากรในองค์กร (สพป.สฏ.2)
รับผิดชอบอย่างน้อยคนละ 1
ศักยภาพ บุคลากรทุ กคนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา วางแผนปรับปรุ งการ
ราชการมาตรฐานสํานักงานและกลยุทธ์ได้ ส่ งผลให้ผรู ้ ับบริ การมีความพึงพอใจ ร้อยละ 83.08
การทํางานเชิ งบูรณาการทํา ให้เห็ นสาเหตุ ข องปั ญหาและวิธี ก ารแก้ไ ขได้อย่า งง่ า ย การ

ธานี เขต 2
การศึ กษา ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ ม และศึ กษานิ เทศก์ทุกคน รวม 36 คน มี บทบาทสําคัญในการสร้าง
บรรยากาศภายในองค์

คุณภาพ P - D - C - A
คุณภาพ P - D - C - A อย่างเป็ นพลวัต

วงจร
เชิ ง

งค์ ก รมี
สามารถดํา เนิ นการได้ด้วยตนเอง อาจใช้วิท ยากรจากภายนอกหน่ วยงานหรื อภายในก็ ไ ด้ การ
ฝึ กอบรมมี ประโยชน์ในการพัฒนาคนระดับ
กับการพัฒนา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 2 เลือกเอาการพัฒนาบุคลากรจากการปฏิบตั ิงาน (Action Learning)
เป็ นรู ปแบบหลักสําคัญ
การพัฒนาบุคลากรจากการปฏิ บตั ิงาน หรื อ การเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ (Action Learning)
การ
การทํางานและทัศนคติจากประสบการณ์จริ งในการทํางาน
การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งในการทํางาน คือ การเรี ยนรู ้
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กลุ่มย่อย (FocusGroup) ของสมา

การพัฒนาคนด้วยการเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ (Action Learning) เป็ นการพัฒนาคนเชิ ง
บูร ณาการ
6
องค์ประกอบ คือ 1.
งานอย่าง
มีระบบ 2.
3. มี
กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิเป็ นทีมเหมาะสม4.
5.
เรี ยนรู ้และสร้างผลงาน 6.
ยนรู ้
สุ ราษฎร์ ธานี เขต 2 ดําเนิ นการอย่างมีระบบด้วยวงจรคุ ณภาพ P - D - C - A อย่างเป็ นพลวัต
(Dynamic)
(Plan) นําพาสู่ การปฏิ บตั ิ (Do) เร่ งรั ดหา
คําตอบ ตรวจสอบได้คาํ ตอบแนบเนี ยน(Check )
ดีต่อไป (Act)

ภายในสถานศึกษา
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ระยะเวลา
. ให้ความรู้แก่บุคลากรด้าน
การจัดการความรู้ (KM) การ สอดแทรก
ผ
องค์ความรู้
การทํางานเชิงบูรณาการ
ตลอด
ระยะเวลา
การวิจยั

. บุคลากรทําแบบประเมิน
ค่านิยมสร้างความรู้จากการ
ปฏิบตั ิงานและทํากิจกรรม
สร้างค่านิยมการสร้างความรู้

1 วัน และ
สอดแทรก
ตลอด
ระยะเวลา
การวิจยั

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
เข้าใจ และเห็นความสําคัญใน
1. การจัดการความรู้
2.
3. การทํางานเชิงบูรณาการ

สร้างค่านิยมการเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบตั ิงาน โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มและวัดค่านิยมการสร้าง
ความรู้ดว้ ยกระบวนการกลุ่ม

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. วิทยากรให้ความรู้และสร้างความ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักโดยใช้พระบรมราโชวาท
และแนวทางปฏิบตั ิสู่องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ 10 ประการ ของวิจารณ์พานิช 1. การจัดการความรู้
2. สอดแทรกหลักการแนวคิดเชิง
2.
3. การทํางานเชิงบูรณาการ
(บอร์ ดบริ หาร) และการประชุม
วิชาการ
1. ผูว้ จิ ยั วัดค่านิยมการสร้างความรู้จาก
การปฏิบตั ิงาน (Pretest)
2. ผูว้ จิ ยั และวิทยากรสร้างค่านิยมการ
สร้างความรู้จากการปฏิบตั ิงานแก่
บุคลากร
3.

บุคลากรมีการสร้างค่านิยมการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิงาน โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มและวัด
ค่านิยมการสร้างความรู้ดว้ ย
กระบวนการกลุ่ม
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ระยะเวลา
. ให้ความรู้แก่บุคลากรด้าน
การทํางานเป็ นทีม เทคนิค
การฟังและการสะท้อนคิด
ของกลุ่ม

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

สอดแทรก ทํางานเป็ นทีม สามารถฟังอย่าง
ตลอด
ลึก และสามารถสะท้อนความ
ระยะเวลา คิดเห็นได้
ของการวิจยั

4.
คุณภาพภายในสถานศึกษา

สอดแทรก
การให้
ความรู้
ตลอดการ
วิจยั

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักการทํางานเป็ น
ทีม
2. เทคนิคการฟังอย่างลึกและการ
สะท้อนคิด
1. เชิญวิทยากร
2. บุคลากรทําแบบประเมินความรู้การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรมีค่านิยมการทํางาน
เป็ นทีม สามารถฟังอย่างลึก
และสามารถสะท้อนคิดความ
คิดเห็นได้

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
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2 กลุ่ม กลุ่มผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2 กลุ่ม

และกลุ่มศึกษานิเทศก์ 2 กลุ่ม
ระยะเวลา
. แบ่งบุคลากรเป็ น 6

1 วัน

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
1.
จากการปฏิบตั ิงาน
2.

ต้องการแก้ไขจํานวน 6 กลุ่ม
ปัญหา
- รอง ผอ.สพป. 2 กลุ่ม
- ศึกษานิเทศก์ 2 กลุ่ม
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2 กลุ่ม

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

1. บุคลากรรวมกลุ่มอภิปรายและเสนอ บุคลากรสามารถเสนอประเด็น
ปัญหาในการทํางานจากการ
ปฏิบตั ิการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลระบบงานประกัน
ประเด็นปั ญหาได้
คุณภาพภายในสถานศึกษา
2. บุคลากรร่ วมกันพิจารณาตัดสิ น
วิธีการแก้ปัญหาและพิจารณาเห็นว่า
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ขดั ต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของ
หน่วยงาน
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(กลุ่มคละความรู้และประสบการณ์)
ระยะเวลา
. บุคลากรเข้ากลุ่มย่อย กลุ่มละ
- คนโดยคละ
ความรู้และประสบการณ์
บุคลากรในกลุ่มเสนอความ
คิดเห็น
จากการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตนเอง

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

30 นาที

-

30 นาที

-

ได้แ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

จัดกลุ่มบุคลากรเป็ นกลุ่ม 5คละความรู้และประสบการณ์ พร้อม

ให้บุคลากรสามารถคิด บุคลากรในกลุ่มช่วยกันเสนอความคิด
ตัดสิ นใจและแสดงความ
คิดเห็น
ปัญหา
สําคัญตามลําดับ
- บุคลากรมีทกั ษะ
ประสบการณ์ การประชุม
กลุ่มและมีทกั ษะการฟังอย่าง
ลึก โดยใช้เทคนิค AIC

ได้ประเด็นปัญหาจากการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบประกัน
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วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

บุคลากรในกลุ่มช่วยกันหา
ความสําคัญของปั ญหา

30 นาที

-

บุคลากรภายในกลุ่มช่วยกัน
หาสาเหตุของปัญหา และ

1

1.

เสร็ จ

ความสามารถ และมีทกั ษะ
เชิงวิเคราะห์ปัญหาของการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

สมาชิกในกลุ่มเสนอความสําคัญของ
ปัญหาโดยการเล่าถึงสถานการณ์ของ
ปัญหา การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
และมีทกั ษะเชิงวิเคราะห์ปัญหา
ของการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

สมาชิกในกลุ่มเสนอสาเหตุของปัญหา
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
ความสามารถในการอภิปราย โดยใช้เทคนิค AIC และช่วยกันสรุ ป
ในการอภิปรายเสนอความคิด
เสนอความคิดและรับฟังข้อ สาเหตุของปั ญหาและประโยชน์ของการ และรับฟังข้อโต้แย้งของสมาชิก
โต้แย้งของสมาชิกกลุ่ม
กลุ่ม และภายในกลุ่มได้
2. บุคลากรภายในกลุ่มได้
กัล
องค์ความรู้

กันและกัน
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ระยะเวลา
บุคลากรภายในกลุ่มอภิปราย
เสนอแนะ รับฟังข้อเสนอแนะ

1

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
-

กิจกรรม
สมาชิกกลุ่มอภิปราย โต้แย้งและสรุ ป
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค AIC

ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์
และความรู้เดิม

ผลการดําเนินงาน
- บุคลากรได้พฒั นาความรู้
ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายใน

-

- บุคลากรมีความสามารถใน
การ นําเสนอความรู้ และ

ความสามารถในการนําเสนอ
ตนเองมีอยู่
6. บุคลากรภายในกลุ่มช่วยกัน

1
สาระสําคัญและจัดทําเอกสาร
ความสําคัญของปั ญหา สาเหตุ
และแนวทางการแก้ปัญหา

ปัญหาจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาความสําคัญ สาเหตุ
และแนวทางการแก้ปัญหา

บุคลากรสามารถสรุ ป
สาระสําคัญและจัดทําเอกสาร
ความสําคัญของปั ญหา สาเหตุ
และแนวทางการแก้ปัญหา

313

สร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู้
ระยะเวลา
. บุคลากรภายในกลุ่มค้นคว้า

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

1

ให้
สมาชิกกลุ่มศึกษาองค์ความรู้ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายใน

บุคลากรภายในกลุ่มทุกกลุ่ม

1

กิจกรรม

บุคลากรมีความสามารถในการ
เสนอความคิดเห็น และมีทกั ษะ

ประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรภายในกลุ่ม
(Focus Group)
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ต่อการทํางานเป็ นทีม
บุคลากรภายในกลุ่มระดม
แก้ปัญหาและคัดเลือก
แนวทางแก้ปัญหา

1
จะนําไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม
าแนวทางแก้ปัญหา
ตรวจสอบประเมินผลระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วางแผนการดําเนินการ
สถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
รายงานประกันคุณภาพภายใน

บุคลากรมีความสามารถในการ
เสนอความคิดเห็น และมีทกั ษะ
ต่อการทํางานเป็ นทีม
บุคลากรมีทกั ษะประสบการณ์
ติดตามตรวจสอบประเมินผล
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
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วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บุคลากรทุกกลุ่มเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาและ
ปรับปรุ งพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาของทุกกลุ่ม

1

บุคลากรมีทกั ษะ ประสบการณ์
การนําเสนอและมีความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ปัญหา

บุคลากรมีทกั ษะ ประสบการณ์
การนําเสนอและมีความสามารถ
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ปัญหา

บุคลากรแต่ละกลุ่มช่วยกันทํา
เอกสารแนวทางแก้ปัญหา
บุคลากรในกลุ่มสังเกต
พฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
ตามแบบสังเกตพฤติกรรม

2

บุคลากรสามารถทําเอกสารสรุ ป
แนวทางแก้ปัญหา
สังเกตพฤติกรรมของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่ม

บุคลากรในกลุ่มช่วยกันทําเอกสารสรุ ป บุคลากรสามารถทําเอกสาร
แนวทางแก้ปัญหา
สรุ ปแนวทางแก้ปัญหา
บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรม บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางาน
การทํางานร่ วมกัน

15 นาที

315

(How to)
ระยะเวลา
.

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

1
ตรวจสอบและประเมินผล ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดมความคิดเห็น
แนวทางแก้ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาเชิงบูรณาการ
นําเสนอโครงการและเอกสาร
รับทราบ

แก้ปัญหางานเชิงบูรณาการได้

5 วัน

แก้ไขโครงการและเอกสารขุม
ความรู้ตามคําแนะนําของ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บุคลากรทุกคนร่ วมกันระดมความคิดเห็น ได้โครงการและเอกสารขุม
: การ
ปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกัน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในสถานศึกษาเชิงบูรณาการ ภายในสถานศึกษา

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
แนวทางในการปรับปรุ งโครงการและ
น

โครงการและเอกสารขุมความรู้
ได้รับการแก้ไขตามคําแนะนํา
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บุคลากรดําเนินการปฏิบตั ิ
บริ หาร การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
บุคลากรในกลุ่มสังเกต
15 นาที
พฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
ตามแบบสังเกตพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
บุคลากรร่ วมมือกันทํางานด้วย

กิจกรรม

บุคลากรปฏิบตั ิบริ หารการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเชิงบูรณาการ
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในสถานศึกษา
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
สังเกตพฤติกรรมตนเองและ
สมาชิกภายในกลุ่ม

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรร่ วมมือกันทํางานด้วย
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ระหว่างปฏิบตั ิงาน

บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรม บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางาน
การทํางานร่ วมกัน
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เสนอผลงานร่ วมกัน ให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ งงาน
ระยะเวลา
บุคลากรเสนอผลการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบการประกัน
กลุ่ม
2. บุคลากรให้ขอ้ เสนอแนะจาก
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
3. บุคลากรในกลุ่มสังเกต
พฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
ตามแบบสังเกตพฤติกรรม

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

3

1

15 นาที

ระบบ ตามวงจรคุณภาพ
ความก้าวหน้าของการนิเทศ ติดตาม
P-D-C-A สามารถสรุ ปเสนองาน ตรวจสอบ และประเมินผลเชิงบูรณาการ
ของตนเองได้
สถานศึกษา
บุคลากรร่ วมตรวจสอบวิธีการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
สังเกตพฤติกรรมของตนเอง
สมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิก

บุคลากรทําแบบสังเกต พฤติกรรมการ
ทํางานร่ วมกัน

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรทํางานอย่างมีระบบ
ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A
สามารถสรุ ปเสนองานของ
ตนเองได้

บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางาน
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ระยะเวลา
บุคลากร นําผลงานไปปฏิบตั ิ
ในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ
ไปปฏิบตั ิจริ งได้ มีทกั ษะ
ประสบการณ์ ในการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างบูรณาการ

2. บุคลากรทุกกลุ่มร่ วมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group)
แนวทางปรับปรุ งผลงาน

1 วัน

3. บุคลากรทุกกลุ่มร่ วมกัน
ปรับปรุ งผลงานสมบูรณ์และ
จัดทําเอกสารขุมความรู้
4. บุคลากรในกลุ่มสังเกต
พฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน
ตามแบบสังเกตพฤติกรรม

3 วัน
15 นาที

ปัญหาการทดลองใช้ผลงาน และ
เสนอแก้ไขปรับปรุ งผลงานได้
เอกสารสรุ ป และรู้วธิ ีการแก้ไข
ปรับปรุ งผลงาน
สังเกตพฤติกรรมของตนเองและ
สมาชิกในกลุ่ม

กิจกรรม
บุคลากรนําผลงานไปปฎิบตั ิจริ งใน

ผลการดําเนินงาน

บุคลากรสามารถนําผลงานไป
ปฏิบตั ิจริ งได้ มีทกั ษะ
ประสบการณ์ ในการนิเทศ
การปฏิบตั ิ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
บูรณาการ
บุคลากรสามารถสังเกต วิเคราะห์
บุคลากรสามารถบอกปัญหา
สังเคราะห์ ปัญหาและมีการบันทึกข้อมูล การทดลองใช้ผลงาน และเสนอ
แก้ไขปรับปรุ งผลงานได้
แนวทางปรับปรุ งแก้ไข
บุคลากรทุกกลุ่มช่วยกันทําผลงานให้
บุคลากรสามารถทําเอกสาร
สมบูรณ์
สรุ ป และรู้วธิ ีการแก้ไข
ปรับปรุ งผลงาน
บุคลากรทําแบบสังเกตพฤติกรรมการ
บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางาน
ทํางานร่ วมกัน
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8 ประเมินผลงานและผูว้ ิจยั สรุ ปผลงาน
ระยะเวลา
บุคลากรและกรรมการ

3 วัน
ประเมินผลงานของกลุ่มได้และ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ

การนิเทศ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

บุคลากรประชุม (Focus Group) และ
ประชุมปฏิบตั ิการ (Workshop)
ประเมินผลงาน

ต่อผลงาน
3 วัน

การเรี ยนรู้ของบุคลากร

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรสามารถประเมินผล
งานของกลุ่มได้และพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ
ต่อผลงาน

ประชุมทีมงานวิจยั
ต่อไป

ต่อไป
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9 ประเมินค่านิยม

รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
ระยะเวลา

ผูว้ จิ ยั ดําเนินการให้บุคลากร
ทุกคนทําแบบประเมิน
ค่านิยมการสร้างผลงาน
(posttest) และแบบสอบถาม

1

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

บุคลากรมีความรู้และมี
ประสบการณ์ สามารถทําแบบ
ประเมินค่านิยมการสร้างผลงาน

- ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบประเมินค่านิยม การ
สร้างผลงานและแบบสอบถามความ

บุคลากรมีความรู้และมี
ประสบการณ์ สามารถทําแบบ
ประเมินค่านิยมการสร้างผลงาน
และแบบสอบถามความคิดเห็น
รู ปแบบการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเรี ยนรู้จากการ

บุคลากรด้วยการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
มีต่อรู ปแบบการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรด้วยการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสํานักงานเขต

สถานศึกษา
- บุคลากรทําแบบประเมินค่านิยมการ
สร้างผลงานและแบบสอบถามความ

ภายในสถานศึกษาของ
ประถมศึกษา
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10 เผยแพร่ ผลงาน
ระยะเวลา

วัตถุประสงค์ เชิงบูรณาการ

กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน

การศึกษา
เป็ น
ต้นไป

- บุคลากรมีความรู้ และ
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการเผยแพร่
ผลงาน
- บุคลากรมีจิตสาธารณะพร้อม

- เผยแพร่ ผลงานลงในหนังสื อ วารสาร
และเผยแพร่ ลงในเว็บไซต์ของ

บุคลากรมีความรู้ และ
ความสามารถและประสบการณ์
ในการเผยแพร่ ผลงานและมีจิต

ผูว้ จิ ยั และบุคลากรเผยแพร่

ประโยชน์ต่อสังคม
ประเทศชาติ

ธานี เขต 2 และเว็บไซต์ NOE Plaza
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมประเทศชาติ
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3

แบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู ้ (Pretest)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
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แบบประเมินค่ านิยมการสร้ างความรู้ (Pretest)
– นามสกุล…………………………………………………………………………สังกัด……………………………………
:



ข้ อ

ข้ อคําถาม

1. การสร้างความรู้จากการ - ระดับ 3
ศึกษาเอกสาร คู่มือ
ตํารา หนังสื อ หรื อ
เว็บไซต์
- ระดับ 2
และนํามาใช้งาน
- ระดับ 1
2. การสร้างความรู้จาก
การอบรม การสัมมนา
การบรรยาย

ไม่ เคย

- ระดับ 3
- ระดับ 2
และนํามาใช้ในงาน
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- ระดับ 1

ไม่ เคย

ข้ อ
3. การสร้างความรู้จาก
งานวิจยั

ข้ อคําถาม
- ระดับ 3

- ระดับ 2
- ระดับ 1
4. การสร้างความรู้จากการ - ระดับ 3
ร่ วมงาน
แนวคิด และประสบการณ์ ร่ วมงานได้
- ระดับ 2
เป็ น
- ระดับ 1
ร่ วมงาน

และนํา

ไม่ เคย

ไม่ เคย

325

ข้ อ
5. การสร้างความรู้จากการ - ระดับ 3
ปฏิบตั ิและฝึ กฝน
- ระดับ 2
- ระดับ 1
6. การสร้างความรู้จากการ - ระดับ 3
สังเกตการทํางานของ
ของเขา
- ระดับ 2
ของเขาเป็ น
- ระดับ 1
กับการทํางาน
หมายเหตุ :

ข้ อคําถาม
จนมีความชํานาญ หรื อ แนะนํา

ไม่ เคยปฏิบตั ิหรื อฝึ กฝนในงานของเขาเลย
และนํามาปรับใช้กบั การทํางาน

ไม่ เคย

และไม่เคยนํามาปรับใช้
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แบบสั งเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ
พัฒนาบุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
1.
3-7
2. ประเด็ นการสั ง เกต ได้แก่
3.
4.

เกณฑ์การสังเกต Cohen, et al (1994)
2 หมายถึง มีการปฏิบ ั
หมายถึง ปฏิบตั ิ 3- 4
1 หมายถึง
หมายถึง ปฏิบตั ิ 1- 2
0 หมายถึง ไม่มีการปฏิบตั ิ
หมายถึง ปฏิบตั ิ 0
3

1.
2. มีการเล่ารายละเอียดของปั ญหาและความสําคัญ
ของปั ญหาในการทํางานในกลุ่มงานของตน
3. มีการอธิ บายถึงสาเหตุหรื อความสําคัญของปั ญหา
4.
ประสบการณ์ตนเองและจาก
ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม
รายละเอียด
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
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4 บุคลากรสร้างความรู ้และการพิจารณาความถูกต้องของความรู ้

1.
2.
3.
4.

ดําเนินการแก้ไขปั ญหา
รับทราบ
ปั ญหา

แก้ไขปั ญหา
5. มีการร่ วมสรุ ปแนวทางการแก้ไขปั ญหา
รายละเอีย
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……
5

1.มีการแสดงความคิดเห็นในการเขียนโครงการ
2.
ผูท้ รงคุณวุฒิรับทราบ
3.มีการร่ วมมือแก้ไขโครงการตามคําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.มีการร่ วมมือในการสร้างผลงาน

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……

328

6
ของบุคลากร

1. มีการร่ วมเสนอความก้าวหน้าการสร้างผลงาน
2.
3. มีการร่ วมมือในการแก้ไขโครงการตามคําแนะนํา

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……
7 บุคลากรนําผลงานไปปฏิบตั ิงานจริ ง

1.
2. มีการบอกถึงปั ญหาในการทดลองใช้ผลงานในงาน
3. มีการร่ วมมือในการแก้ไขปรับปรุ งผลงานในงาน
4.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……
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ด้ วยการเรี ยนรู้ จากการปฏิบัติ
บุคลากรด้วยการเรี ยนรู ้ จากการปฏิ บตั ิ สําหรับผูบ้ ริ หารการศึกษา ศึกษานิ เทศก์และผูท้ รงคุ ณวุฒิ
1 ความคิดเห็น
2 ข้อเสนอแนะ
1

:
โดยมีเกณฑ์การประเมิน
5 หมายถึง
4 หมายถึง
3 หมายถึง
2 หมายถึง
1



มีความคิดเห็นว่า เหมาะสม
มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมปานกลาง
มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมน้อย

ประเด็นการพิจารณา
1 ผู้วจิ ัยเตรี ยมความพร้ อมสํ าหรับบุคลากร
1.1 การให้ความรู ้แก่บุคลากรด้านการจัดการความรู ้ (KM)
เทคนิคการฟังอย่างลึก เทคนิค AIC
1.2
1.3
ภายในสถานศึกษา
1.4 บุ ค ลากรทํ า แบบประเมิ น ค่ า นิ ย มการสร้ า งความรู ้
(Pretest)
1.5 กิจกรรมการสร้างค่านิยม การสร้างความรู ้แก่บุคลากร

ระดับความคิดเห็น
5
4 3 2

1
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ท่านพบอุปสรรคหรื อปั ญหาด้านใด โปรดระบุ
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ปร
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2
กลุ่มบุคลากรศึกษาเสนอประเด็นปั ญหาของหน่วยงาน
กลุ่มบุคลากรเล่าถึงปั ญหาในหน่วยงาน
กลุ่มบุคลากรศึกษาสรุ ปประเด็นปั ญหาในหน่วยงาน
กลุ่มบุคลากรเสนอประเด็นปั ญหาของกลุ่มงานตนเอง
บุคลากรเข้ากลุ่มย่อยในกลุ่มงานเดียวกัน 3-7 คน
บุคลากรทําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานร่ วมกัน

ท่านพบอุปสรรคหรื อปั ญหาด้านใด โปรดระบุ
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ปร
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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3
3.1 บุคลากรในกลุ่มเล่าความสําคัญหรื อสาเหตุของปั ญหา ใน
กลุ่มงาน
3.2
3.3 บุคลากรในกลุ่มช่วยกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดย
3.4 บุคลากรในกลุ่มช่วยกัน
การทํางานในกลุ่มงานตนเอง 1 ปั ญหา ความสําคัญ
สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา
3.5 บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ร่ วมกัน
ท่านพบอุปสรรคหรื อปั ญหาด้านใด โปรดระบุ
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ปร
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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4 บุคลากรสร้ างความรู้ และการพิจารณาความถูกต้ องของความรู้
4.1
แก้ปัญหา
4.2 บุคลากรในกลุ่มสร้างความรู ้โดยการอภิปราย เสนอแนะ
4.3 บุคลากรในกลุ่มคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหา
4.4 บุคลากรในกลุ่มสรุ ปแนวทางการแก้ปัญหา
4.5 บุคลากรในกลุ่มช่วยกันทําเอกสารสรุ ปแนวทางการ
แก้ปัญหา
4.6 บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ร่ วมกัน
ท่านพบอุปสรรคหรื อปั ญหาด้านใด โปรดระบุ
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ปร
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

333

5
5.1
5.2
รับทราบ
5.3 ผูท้ รงคุณวุฒิให้คาํ เสนอแนะ
5.4
5.5 บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ร่ วมกัน
ท่านพบอุปสรรคหรื อปั ญหาด้านใด โปรดระบุ
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ปร
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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6 การตรวจสอบความก้ าวหน้ าของการสร้ างผลงานจากการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย
6.1 กลุ่มนําเสนอความก้าวหน้าการสร้างผลงานโดยช่วยกัน
สรุ ป
6.2
6.3 บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ร่ วมกัน
ท่านพบอุปสรรคหรื อปั ญหาด้านใด โปรดระบุ
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ปร
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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7 บุคลากรทดลองใช้ ผลงานของบุคลากรในการปฏิบัติงานจริง
7.1 บุคลากรในกลุ่มนําผลงานไปทดลองใช้ในการทํางาน
7.2 กลุ่มนําผลงานมาปรับปรุ งแก้ไข
7.3 บุคลากรในกลุ่มร่ วมกันทําให้ผลงานสมบูรณ์
7.4
ในการทดลองใช้ผลงานและวิธีการแก้ไขและปรับปรุ ง
ผลงาน
7.5 บุคลากรในกลุ่มทําแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ร่ วมกัน
ท่านพบอุปสรรคหรื อปั ญหาด้านใด โปรดระบุ
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ปร
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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8 ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรประเมินผลและผู้วจิ ัยสรุ ปผลการสร้ างผลงาน
จากการปฏิบัติงานของบุคลากร
8.1
และผูท้ รงคุณวุฒิ
8.2 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการประเมิน
8.3 บุคลากรในกลุ่มทําแบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู ้
(posttest)
การสร้างความรู ้ ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
8.4
ท่านพบอุปสรรคหรื อปั ญหาด้านใด โปรดระบุ
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ปร
…..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2 ข้ อเสนอแนะ
:

สําหรับ

การประกันคุณภาพในสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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(ใช้ค่าคะแนนรวมผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของแต่ละระดับ)
โรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
บ้านบางพระ
วัดนิลาราม
บ้านท่าไคร
บ้านห้วยไผ่
บ้านหนองมน
บ้านมะม่วงงาม
บ้านดินก้อง
บ้านดอนมะกอก
บ้านบางหิ น
บ้านเบญจา
บ้านตาขุน
วัดนันทาราม
บ้านคลองวัว
บ้านศรี ปทุมวัลย์
บ้านอ่างทอง
บ้านหนองจอก
วัดแหลมไผ่
โรงเรียนขนาดกลาง
คีรีรัฐนิคม
บ้านมะเลาะ
บ้านทุ่งนางเภา
วัดโพธาราม
วัดรัตนาราม
บ้านคันธุ ลี

ระดับก่ อนประถมศึกษา
ปี 53
ปี 54
d

ปี 53

ปี 54

d

93.00
96.00
94.67
96.35
87.66
85.23
98.56
94.65
96.26
85.44
89.54
85.33
95.67
84.35
97.23
95.33
86.09
98.12
93.08

95.00
97.00
95.78
97.45
89.76
87.27
99.25
96.43
98.56
87.46
90.32
88.65
98.23
86.55
98.09
97.07
88.66
99.34
97.45

2.00
1.00
1.11
1.10
2.10
2.04
0.69
1.78
2.30
2.02
0.78
3.32
2.56
2.20
0.86
1.74
2.57
1.22
4.37

90.00
95.00
91.55
92.40
82.33
80.55
92.45
92.24
90.87
81.65
84.43
82.22
91.77
82.34
95.33
91.12
81.34
95.55
90.77

92.00
96.05
93.56
94.48
85.78
83.89
95.66
93.34
92.43
83.12
86.65
84.54
93.67
83.67
96.55
93.22
83.23
96.56
92.45

2.00
1.05
2.01
2.08
3.45
3.34
3.21
1.10
1.56
1.47
2.22
2.32
1.90
1.33
1.22
2.10
1.89
1.01
1.68

93.55
97.06
95.66
93.55
94.44
95.45
96.07

94.44
98.78
98.45
97.34
96.87
98.05
99.55

0.89
1.72
2.79
3.79
2.43
2.60
3.48

91.34
95.87
93.44
92.23
90.67
93.04
93.56

92.23
96.66
94.56
93.98
92.55
94.87
94.34

0.89
0.79
1.12
1.75
1.88
1.83
0.78
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โรงเรียน
วัดศรี สุวรรณ
บ้านท่าใหม่
บ้านพังกาญจน์
บ้านช่องม้าเหลียว
บ้านช่องไม้งาม
วัดจันทาราม
วัดประตูใหญ่
วัดรัษฎาราม
วัดทุ่งเซี ยด
วัดสามัคคีธรรมาราม
สหกรณ์นิคม
โรงเรียนขยายโอกาส
วัดโกศาวาส
วัดวิโรจนาราม
วัดพุมเรี ยง
วัดสุ ทธาวาส
บ้านควนสู ง
ตลาดหนองหวาย
บ้านศรี พนม
บ้านอรุ โณทัย
บ้านบางสาน
วัดพรุ ศรี
วัดพระพรหม
วัดบางคราม
บ้านท่าม่วง
บ้านยางงาม
วัดเขาศรี วชิ ยั
บ้านท่านหญิงวิภาวดี
บ้านดอนสุ วรรณ
วัดสันติคีรีรมย์
รวม
t - test

ระดับก่ อนประถมศึกษา
ปี 53
ปี 54
d
94.65 96.77 2.12
95.67 96.88 1.21
92.33 94.28 1.95
92.67 94.77 2.10
95.70 97.45 1.75
83.06 84.78 1.72
93.55 95.78 2.23
94.67 96.66 1.99
88.88 89.45 0.57
95.77 96.54 0.77
85.44 87.76 2.32
84.65 85.55 0.90

ปี 53
90.45
93.78
92.34
91.79
93.33
81.88
90.67
92.45
85.66
93.74
83.23
83.67

ปี 54
92.99
94.25
96.35
92.88
94.67
82.34
92.08
93.88
87.63
94.87
84.21
84.77

d
2.54
0.47
4.01
1.09
1.34
0.46
1.41
1.43
1.97
1.13
0.98
1.10

93.66
96.45
96.29
95.45
97.45
88.39
84.34
94.66
94.56
96.98
85.45
86.23
94.33
95.56
94.67
96.29
95.78
94.54
96.54
92.86

91.45
93.67
92.45
93.34
95.39
85.56
83.67
92.78
92.97
93.46
82.76
83.65
92.76
93.54
92.34
93.34
94.78
92.26
93.89
90.19

92.08
94.77
93.78
94.77
96.49
87.44
84.78
93.77
93.94
95.33
83.45
84.55
93.89
94.08
93.55
95.87
95.65
93.67
95.88
91.73

0.63
1.10
1.33
1.43
1.10
1.88
1.11
0.99
0.97
1.87
0.69
0.90
1.13
0.54
1.21
2.53
0.87
1.41
1.99
1.54
15.39*

94.78
98.55
94.39
97.78
98.55
89.39
86.56
96.44
95.45
97.38
87.34
87.44
95.67
97.67
95.77
98.22
97.66
95.88
97.43
94.58

1.12
2.10
-1.90
2.33
1.10
1.00
2.22
1.78
0.89
0.40
1.89
1.21
1.34
2.11
1.10
1.93
1.88
1.34
0.89
1.72
13.66*
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6
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6

โรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก
บ้านบางพระ
วัดนิลาราม
บ้านท่าไคร
บ้านห้วยไผ่
บ้านหนองมน
บ้านมะม่วงงาม
บ้านดินก้อง
บ้านดอนมะกอก
บ้านบางหิ น
บ้านเบญจา
บ้านตาขุน
วัดนันทาราม
บ้านคลองวัว
บ้านศรี ปทุมวัลย์
บ้านอ่างทอง
บ้านหนองจอก
วัดแหลมไผ่
โรงเรียนขนาดกลาง
คีรีรัฐนิคม
บ้านมะเลาะ
บ้านทุ่งนางเภา
วัดโพธาราม
วัดรัตนาราม
บ้านคันธุ ลี

X ปี

53

X ปี

3 ของโรงเรียน

6

54

X ปี

53

X ปี

54

X ปี

3

53

32.53
36.87
35.25
47.05
48.90
45.45
36.06
28.03
40.87
38.45
35.51
35.16
41.34
41.64
45.08
34.08
38.44
64.11
39.84

47.02
51.73
49.23
49.66
58.74
56.80
53.30
55.62
51.01
51.03
52.33
55.01
51.38
46.68
56.02
50.92
28.50
56.19
54.35

14.49
14.86
13.98
2.61
9.84
11.35
17.24
27.59
10.14
12.58
16.82
19.85
10.04
5.04
10.94
16.84
-9.94
-7.92
14.51

-

-

-

-

39.03
39.96
39.16
32.67
38.11
46.98
47.30

49.97
52.34
52.54
47.69
51.51
62.12
47.78

10.94
12.38
13.38
15.02
13.40
15.14
0.48

1-

-

X ปี

54

-
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โรงเรียน
วัดศรี สุวรรณ
บ้านท่าใหม่
บ้านพังกาญจน์
บ้านช่องม้าเหลียว
บ้านช่องไม้งาม
วัดจันทาราม
วัดประตูใหญ่
วัดรัษฎาราม
วัดทุ่งเซี ยด
วัดสามัคคีธรรมาราม
สหกรณ์นิคม
โรงเรียนขยายโอกาส
วัดโกศาวาส
วัดวิโรจนาราม
วัดพุมเรี ยง
วัดสุ ทธาวาส
บ้านควนสู ง
ตลาดหนองหวาย
บ้านศรี พนม
บ้านอรุ โณทัย
บ้านบางสาน
วัดพรุ ศรี
วัดพระพรหม
วัดบางคราม
บ้านท่าม่วง
บ้านยางงาม
วัดเขาศรี วชิ ยั
บ้านท่านหญิงวิภาวดี
บ้านดอนสุ วรรณ
วัดสันติคีรีรมย์
รวม
t-test

X ปี

53

X ปี

6

54

39.64
95.67
92.33
92.67
95.70
83.06
93.55
94.67
88.88
95.77
85.44
84.65

49.57
96.88
94.28
94.77
97.45
84.78
95.78
96.66
89.45
96.54
87.76
85.55

93.66
96.45
96.29
95.45
97.45
88.39
84.34
94.66
94.56
96.98
85.45
86.23
94.33
95.56
94.67
96.29
95.78
94.54
96.54
39.93

94.78
98.55
94.39
97.78
98.55
89.39
86.56
96.44
95.45
97.38
87.34
87.44
95.67
97.67
95.77
98.22
97.66
95.88
97.43
49.21

X ปี

53

9.93
1.21
1.95
2.10
1.75
1.72
2.23
1.99
0.57
0.77
2.32
0.90

1.12
2.10
-1.90
2.33
1.10
1.00
2.22
1.78
0.89
0.40
1.89
1.21
1.34
2.11
1.10
1.93
1.88
1.34
0.89
9.78*

X ปี

54

93.78
92.34
91.79
93.33
81.88
90.67
92.45
85.66
93.74
83.23
83.67

X ปี

53

3

94.25
96.35
92.88
94.67
82.34
92.08
93.88
87.63
94.87
84.21
84.77

91.45 92.08
93.67 94.77
92.45 93.78
93.34 94.77
95.39 96.49
85.56 87.44
83.67 84.78
92.78 93.77
92.97 93.94
93.46 95.33
82.76 83.45
83.65 84.55
92.76 93.89
93.54 94.08
92.34 93.55
93.34 95.87
94.78 95.65
92.26 93.67
93.89 95.88
34.82 40.87

X ปี

54

0.47
4.01
1.09
1.34
0.46
1.41
1.43
1.97
1.13
0.98
1.10
0.63
1.10
1.33
1.43
1.10
1.88
1.11
0.99
0.97
1.87
0.69
0.90
1.13
0.54
1.21
2.53
0.87
1.41
1.99

4.04*
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การเผยแพรผลงานทางวิชาการ
๑) เผยแพรผานเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต ๒ ที่
www.surat2.go.th

๒) เผยแพรผานเว็บไซต NOE Plaza (ตลาดการศึกษาออนไลน) สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและ สวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ www.noeplaza.com ปจจุบันเปลี่ยนเปน
www.https://eesclub.com
๓) นําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา
๔) นําเสนอในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหมีวิทยฐานะรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม
๒๕๕๕ ณ สถาบันพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม
๕) นําเสนอตอที่ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒ ในระหวางวันที่ ๓ – ๖
กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร
๖) เผยแพรผานเว็บไซตครูบานนอก.คอม ที่ www.kroobannok.com
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ประวัติผู้วจิ ัย
-นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
อยูป่ ั จจุบนั
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ประวัติการศึกษาปริ ญญาตรี ครุ ศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ปริ ญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารการศึกษา)
มหาวิทยาลั
ประสบการณ์การทํางาน
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนอง
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
ตําบลท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
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โทรศัพท์

081-7370399

โทรสาร

077-315421

E-mail

prasit0399@hotmail.com

