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การประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหมนี้มีวัตถุประสงค
การวิจัย คือ 1.) เพื่อประเมินความรู ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก 2.) เพื่อประเมินสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกดา น 2.1) การดำ�เนินการวิจยั เชิงคุณภาพ 2.2) การจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล และ 2.3) การดำ�เนินการ
แผนการนิเทศ 3.) เพื่อประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก 4.) เพื่อเสนอรูปแบบการ
นิเทศและคุณลักษณะอันพึงประสงคของศึกษานิเทศกเปนงานวิจัยการประเมินโครงการ (Evaluation Research)
ประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods) เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย 1.) แบบสัมภาษณความคิดเห็นทีม่ ตี อ
ความรูค วามเขาใจ ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก จากผูอ ำ�นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา และหัวหนากลุม นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 2.) ประเด็นการสนทนากลุม เกีย่ วกับความรู
ความเขาใจ ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศกสำ�หรับศึกษานิเทศก 3.) แบบสัมภาษณคุณลักษณะ
ศึกษานิเทศกสำ�หรับผูอำ�นวยการโรงเรียน 4.) ประเด็นสนทนากลุมคุณลักษณะของศึกษานิเทศกสำ�หรับครูอาจารย
ในโรงเรียน 5.) แบบสอบถามคุณลักษณะศึกษานิเทศกสำ�หรับผูอำ�นวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
6.) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 7.) แบบประเมินแผนพัฒนารายบุคคล 8.) แบบบันทึกสาระสำ�คัญแผนดำ�เนินการ
นิเทศของศึกษานิเทศก 9.) แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของศึกษานิเทศกแบบออนไลน (Online)
10.) แบบสัมภาษณผกู ำ�หนดนโยบายและแนวคิดสูก ารปฏิบตั ิ วิเคราะหขอ มูลโดยใชคา รอยละ (%) คาเฉลีย่ ( X ) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา
1. ศึกษานิเทศกมคี วามรูค วามเขาใจและความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก คือมีความรู ความเขาใจ
และความสามารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย
สื่อและเทคโนโลยี มีความสามารถในการใหความรู และเสริมสรางความเขาใจในการใหคำ�ปรึกษา ชวยเหลือ แนะนำ�
กำ�กับติดตามงานเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีบทบาทสำ�คัญในการยกระดับคุณภาพครู เพือ่ ขยายผล
สูนักเรียนใหมีคุณภาพ เปนผูประสานขยายผลและถายทอดความรูเชิงทฤษฎี สูการปฏิบัติ เปนผูวิจัยและพัฒนา
องคความรูและนวัตกรรมทางการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง
มีทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การสื่อสาร และทำ�งานเปนทีม
2. สมรรถนะของศึกษานิเทศก ดานการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาอยูในระดับปานกลาง และสามารถตั้งชื่อเรื่อง
งานวิจยั ไดอยูใ นระดับสูง งานวิจยั สวนใหญใชวธิ กี ารเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) รวมกับวิธกี ารเก็บขอมูลเชิง
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ปริมาณ (Quantitative Methods) โดยใชวธิ กี ารเชิงคุณภาพเขาไปเสริมวิธกี ารเชิงปริมาณ สมรรถนะดานการเขียนแผน
พัฒนาตนเอง มีคุณภาพอยูในระดับมาก และเขียนไดสอดคลองกับนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน เนนการพัฒนาตนเองเกีย่ วกับทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ และความสามารถในการทำ�วิจยั และสวนใหญ
ใชวิธีการพัฒนาโดยการอบรม ดานแผนดำ�เนินการนิเทศพบวาสวนใหญใหความรูแกครูในเรื่องของแนวการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำ�คัญ ใชวิธีการนิเทศตามวงจร PDCA และ PIDRE และกัลยาณมิตรนิเทศ
3. คุณลักษณะของศึกษานิเทศก พบวา ศึกษานิเทศกมีคุณลักษณะที่พึงประสงคคือ 1.) มีวุฒิการศึกษาขั้น
ต่ำ�อยูในระดับปริญญาโท 2.) มีบุคลิกความเปนนักวิชาการและมีความเปนผูนำ� 3.) เคยมีประสบการณในการสอน
หรือ เคยเปนผูบริหารสถานศึกษามากอน 4.) มีความเขาใจการจัดการศึกษาตามหลักการเรียนรูและมีความเขาใจ
นโยบายของสำ�นักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.) มีความรูดานการนิเทศการศึกษา การทำ�วิจัยเชิงปริมาณ
และนวัตกรรมการศึกษา 6.) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 7.) มีจิตอาสา และมีความเปนกัลยาณมิตร
คุณลักษณะที่ควรปรับปรุงคือ 1.) ความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ 2.) ความชำ�นาญเฉพาะกลุมสาระวิชา
3.) ความเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพฤติกรรมการนิเทศ พบวา
1.) ศึกษานิเทศกไปนิเทศตามโรงเรียนโดยเฉลี่ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 2.) ศึกษานิเทศกเปนผูนำ�นโยบายจาก
สำ�นักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสูโรงเรียน 3.) ศึกษานิเทศกเปนผูจัดการฝกอบรมในการพัฒนาครู
4.) ศึกษานิเทศกมีพฤติกรรมการนิเทศดวยหลักกัลยาณมิตร
4. รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองบริบทของแตละเขต
พืน้ ที่ ควรเปนรูปธรรม โดยใชการนิเทศแบบบริบทเปนฐาน (Context based Supervision) และการนิเทศแบบวิจยั เปน
ฐาน (Research based Supervision) โดยมีกระบวนการนิเทศการศึกษาประกอบดวย 1.) วิจัยตามบริบท (Research
by Context) 2.) รวมวางแผน (Planning) 3.) รวมดำ�เนินการ (Doing) 4.) รวมสะทอนกลับ (Reflecting) 5.) รวม
ประเมินผล (Evaluating) และ 6.) รวมปรับปรุงและพัฒนา (Improving and Developing) โดยมีการประชุมใหขอ มูลยอ
นกลับ (Feedback Workshop) ในทุกขัน้ ตอนของการนิเทศและคุณลักษณะของศึกษานิเทศกทพี่ งึ ประสงคหรือมืออาชีพ
คือควรเปนผูใ หค�ำ ปรึกษาชวยเหลือ (Coach) เปนพีเ่ ลีย้ ง (Mentor) เปนผูว จิ ยั (Researcher) เปนผูพ ฒ
ั นา (Developer)
ศึกษานิเทศกที่พึงประสงคควรจะมีลักษณะ9Cs9Ts9Ss เปนผูที่มีความรูแบบ 9Cs คือ มีความสามารถแบบ 9Ts และ
มีบุคลิกลักษณะแบบ 9Ss ดังนี้ ดานความรู 9Cs; COVER, CLEAR, CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE,
CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT ดานความสามารถ 9Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS,
TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING, TREND, TEACHER OF TEACHERS ดานบุคลิกลักษณะ
9Ss; SMART, SMILE, SMALL, SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING, SERVICE MIND, STANDARD, SOCIAL
RELATIONSHIP
คำ�สำ�คัญ: 1. การประเมินโครงการ. 2. การยกระดับคุณภาพครู. 3. กิจกรรมการนิเทศแนวใหม. 4. รูปแบบ
			 การนิเทศ. 5. คุณลักษณะที่พึงประสงคของศึกษานิเทศก.
Abstract
The purposes of this research were 1.) to evaluate the knowledge and ability pertaining to supervisors’
competency 2.) to evaluate supervisors’ competency on 2.1) qualitative research conduct 2.2) individual
development planning and 2.3) supervision process planning 3.) to evaluate the attributes and behavior of
supervisors 4.) to propose a supervision model and desirable characteristics of supervisors. This research
was conducted using project evaluation with mixed methods. Research instruments were interview schedules,
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focus group guidelines and assessment forms. The obtained data was analyzed by mean ( X ), standard
deviation (S.D.) and content analysis.
The research results were as follows :
1. Supervisors had knowledge and ability pertaining to supervisor’s competency in curriculum,
instruction, assessment, research, media and ICT. They had an ability to provide knowledge and understanding,
advice, support, guidance, and monitoring for educational quality development. Supervisors took important
roles in elevating teacher quality, contributing to an enhancement of students’ quality in facilitating theory
implementation, and in conducting on educational innovation to use in schools. They had a perception of
their roles and responsibilities, thinking, problem solving, communication and team working.
2. Supervisor’s competency in conducting qualitative research was at a intermediate level but their
competence in coming up with a research project title was at a high level. Most of their research use a
qualitative method together with a quantitative method with the qualitative analysis as a supporting part of
the quantitative analysis. Their competence in writing an individual development plan was at a high level.
Supervisors could prepare an individual development plan in response to the policy of the Office of the Basic
Education Commission, focusing on self-development in English communicative skills and research skills,
mostly by way of training. Supervision operational plans were generally on child centered learning management
using PDCA model, PIDRE model and caring friendship-based supervision.
3. Attributes of supervisors were at a desirable level including 1.) master degree 2.) academic and
leadership qualities 3.) experience in teaching or administration 4.) understanding of educational management
and the policies of the Office of the Basic Education Commission 5.) knowledge of educational supervision,
quantitative research and educational innovation 6.) love and faith in supervisory profession 7.) service mind
and caring friendship. Attributes of supervisors that should improve were 1.) qualitative research 2.) knowledge
of specific discipline 3.) skills in English communication and ICT. Regarding the behavior of supervisors,
it was found that 1.) supervisors supervised each school on average twice per semester 2.) supervisors
implemented policies from the Office of the Basic Education Commission to school 3.) supervisors were
trainers for teacher development 4.) supervisors supervised on the basis of a caring friendship principle.
4. A supervision model and the desirable characteristics of supervisors should be responsive to
each educational service area office. The focus should be on context-based and research-based supervision.
The Educational supervision process should be based on 1.) research by context 2.) planning 3.) doing
4.) reflecting 5.) evaluating and 6.) improving and developing. In each step of the process, stakeholders’
participation should be encouraged. The desirable characteristics of supervisors should be coach, mentor,
researcher and developer. Those characteristics should address 9Cs 9Ts 9Ss: knowledge, 9Cs; COVER,
CLEAR, CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT
PERFORMANCE, 9Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING,
TREND, TEACHER OF TEACHERS AND ATTRIBUTE, and 9Ss; SMART, SMILE, SMALL, SUPER MODEL,
SPIRIT, SHARING, SERVICE MIND, STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP.
Keywords: 1. An Evaluation Project. 2. Leveling the Teacher Quality System. 3. New Supervision 		
Development Activity. 4. Supervision Model. 5. Supervisor Desirable Characteristic.
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บทนำ�

การศึกษาเปนปจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญสูงสุดสำ�หรับ
การพัฒนาบุคคลและสังคมไปสูค วามเจริญในแทบทุกมิติ
และเนือ่ งจากบริบททางสังคมมีความเปลีย่ นแปลงตลอด
เวลา ระบบการศึกษาจึงจำ�เปนตองพัฒนาใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงของโลกและรูเทาทัน ระบบการ
ศึกษาคือกลไกขนาดใหญที่จะขับเคลื่อนไปได ก็ตอง
อาศัยพลังงานจากหนวยยอยทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน การ
นิเทศทางการศึกษานับเปนหนวยยอยหนึ่งที่มีความ
สำ�คัญทีส่ ดุ โดยศึกษานิเทศกเปนกลุม กำ�ลังสำ�คัญ ดังนัน้
ศึกษานิเทศกจึงตองมีความเขาใจเปนอยางดีในภาพ
รวมของระบบการศึกษาตัง้ แตระดับนโยบายลงมาจนถึง
ระดับปฏิบตั ริ วมทัง้ ตองเปนผูท มี่ วี สิ ยั ทัศนทางการศึกษา
เพื่อที่จะเปนสวนสงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการศึกษา จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การกระจายอำ�นาจ
สูเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำ�หนดใหมีสำ�นักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาในแตละเขตพื้นที่ และกำ�หนดใหศึกษานิเทศก
ปฏิ บั ติ ง านในกลุ  ม นิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
จัดการศึกษาโดยมีศึกษานิเทศกจากทุกระดับรวมทั้ง
ศึกษานิเทศกในระดับกรมตองไปปฏิบัติหนาที่ในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาทำ�ใหไมมีหนวยศึกษานิเทศกดูแล
ประสานงานในระดับกรม สงผลใหงานนิเทศการศึกษา
ถูกแบงออกเปนสวนๆ ตามเขตพื้นที่ มีการนิเทศโดย
ตางเขต ตางคิด ตางทำ�งาน ทำ�ใหการนิเทศขาดความ
เปนเอกภาพ ขาดความรวมมือกัน การนิเทศการศึกษา
เปนไปอยางไรทิศทาง รวมถึงศึกษานิเทศกไมไดรับ
มอบหมายงาน และไมไดรบั การสนับสนุน ใหปฏิบตั งิ าน
นิเทศการศึกษาตามบทบาทหนาที่ นอกจากนีส้ ำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัว่ ประเทศ ยังมีความพรอม ดานการ
นิเทศการศึกษาแตกตางกัน ทั้งในดานปริมาณ และ
ความรู ความสามารถของศึกษานิเทศก เนื่องจากมี
จำ�นวนศึกษานิเทศกเกินในบางเขตและขาดแคลนใน
บางเขต และในรอบ 10 ปทผี่ า นมา ศึกษานิเทศกไมไดรบั
การพัฒนาในวิชาชีพการนิเทศการศึกษา ซึ่งสภาพ
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ปญหาดังกลาวทำ�ใหศักยภาพ งานนิเทศการศึกษา
ออนแอลงเปนสาเหตุหนึ่งที่สำ�คัญ อันสงผลใหคุณภาพ
การศึกษาลดลงทั่วประเทศ
สภาพป ญ หาการนิ เ ทศการศึ ก ษาดั ง กล า ว
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของสำ � นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษา ในปพุทธศักราช 2549 และ 2552
(กระทรวงศึกษาธิการ. สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำ�นักงานวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา 2553ก : 5) ที่พบวาจากการปฏิรูปที่ผานมามี
เรือ่ งทีม่ ปี ญ
 หาตองเรงพัฒนาปรับปรุงและตอยอด ทัง้ ใน
ดานคุณภาพผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ยังอยูในระดับ
ต่ำ�และคุณภาพของเด็กยังไมเปนไปตามที่กำ�หนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากการที่ ค รู ข าดการนิ เ ทศติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนา ครูสว นใหญไมไดรบั การนิเทศจาก
ศึกษานิเทศกทมี่ คี วามรู ความชำ�นาญเฉพาะทาง การที่
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถสนับสนุนการ
นิเทศการเรียนการสอนไดเต็มที่ สาเหตุหลักมาจาก
ความขาดแคลนศึกษานิเทศกที่มีความรู ความชำ�นาญ
เฉพาะสาขาวิชา ศึกษานิเทศกมจี �ำ นวนนอยและไมครบ
กลุมสาระและชวงชั้น โดยเฉพาะชวงชั้นที่ 3 และ 4
นอกจากนี้ศึกษานิเทศกยังไดรับมอบหมายงานอื่นมาก
เกินไป ทำ�ใหไมสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ได อ ย า งอย า งเต็ ม ที่ การนิ เ ทศการสอนจึ ง ไม ทั่ ว ถึ ง
รวมทั้งขาดงบประมาณและยานพาหนะสนับสนุน ซึ่ง
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดเสนอแนะใหมี
การพัฒนาระบบการนิเทศโดยการสรางเครือขายการ
นิเทศพัฒนาศึกษานิเทศกใหมีความรู ความสามารถใน
การนิเทศ มีการนิเทศทางไกล จัดหายานพาหนะใน
การนิเทศ จากปญหาและความจำ�เปนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงตองมีการพัฒนาระบบการนิเทศ
เพื่อสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน โดย
มีการพัฒนาในสองประเด็น คือระบบการนิเทศ และการ
พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก ดานระบบการนิเทศใหมี
การทำ�งานเปนระบบเครือขายการนิเทศ ในสามระดับ
คือ ระดับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด เพื่อใหเกิดความ

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม
มาเรียม นิลพันธุ

เปนเอกภาพ และเกิดการชวยเหลือกันในเครือขาย ซึ่ง
จะทำ�ใหโรงเรียนทุกแหงไดรับการดูแล ชวยเหลือทาง
ดานการเรียนการสอน กอใหเกิดความเขมแข็งทางดาน
วิชาการ และเกิดพลังในการขับเคลื่อนทางการศึกษา
สวนการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก เปนการพัฒนา
ศึกษานิเทศกใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใน
4 กิจกรรม คือ 1.) ประเมินศึกษานิเทศกทุกคนเพื่อ
ทราบจุดแข็งในการพัฒนาตอยยอดใหมีความเขมแข็ง
มากขึ้น พรอมที่จะเปนพี่เลี้ยงใหแกเพื่อนศึกษานิเทศก
2.) พัฒนาศึกษานิเทศกใหมีคุณลักษณะและพฤติกรรม
การนิ เ ทศการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมได ม าตรฐานส ง ผล
กระทบตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 3.) รวบรวม
วิธีการปฏิบัติที่ดีดานการนิเทศการศึกษา จัดเปนพลัง
ความรูแ ละเผยแพรเปนแบบอยาง ใชเปนการเทียบเคียง
การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการนิเทศ และ 4.) สำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกแหงและศึกษานิเทศกทกุ คน มีระบบ
การกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนา
ระบบนิเทศแนวใหมที่เนนคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ผลงานจากการปฏิบตั จิ ริง โดยศึกษานิเทศกทกุ คนทีผ่ า น
การพัฒนา สามารถใหการนิเทศชวยเหลือโรงเรียนทั้ง
ทางดานการบริหารวิชาการ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในหองเรียน ดวยการวางแผนการพัฒนา
ทางวิชาการรวมกับสถานศึกษาและครู มีการสังเกต
หองเรียนแลวนำ�ขอมูลจากการสังเกตมาสะทอนกลับ
เพื่อทำ�ความเขาใจวาครูเขาใจเรื่อการเรียนการสอน
ของตนเองอยางไร และชวยใหครูเขาใจวาตัวเองมีปญ
 หา
อะไร แนวทางแกไขมีอะไรบาง มีกี่ทางเลือก และจะ
ตัดสินใจเลือกทางไหน คือ ตองมีความสามารถที่ดีที่
จะชวยใหครูคนพบวา เขาตองพัฒนาอะไรดวยตนเอง
แทนที่จะไปบอกวาครูตองทำ�อะไร
ดังนั้น ศึกษานิเทศกจึงจำ�เปนตองรูจักโรงเรียน
รูจักผูบริหาร ครู ปจจัยแวดลอมโรงเรียน สามารถบอก
สิ่งที่โรงเรียนมี สิ่งที่โรงเรียนเปนอยูปจจุบัน และสิ่งที่
โรงเรียนตองพัฒนา เพือ่ ใชเปนฐานขอมูลในการวางแผน
การนิเทศ เขาใจวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
เทคนิค วิธีการนิเทศที่ชวยใหครูไดรูจักตนเอง ชวยครู
คิดและพาครูทำ�หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียน
รูและการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งนำ�ไปสูการเกิดผลงานการ

ปฏิบัติที่ดีทางดานการนิเทศการศึกษา ที่ชวยใหครูเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ที่นำ�ไปสูการยก
ระดับ การเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดำ�เนินกิจกรรม
พัฒนาระบบนิเทศแนวใหมโครงการยกระดับคุณภาพครู
ทั้งระบบปงบประมาณ 2553 ตามแผนปฏิบัติการไทย
เข ม แข็ ง ฯซึ่ ง มี กิ จ กรรมการพั ฒ นาศึ ก ษานิ เ ทศก เ ป น
กิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งที่มุงพัฒนาใหศึกษานิเทศก
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคมีความรูความสามารถและ
พฤติกรรมการนิเทศที่เหมาะสมไดมาตรฐานสามารถ
ปฏิบัติงานนิเทศไดอยางเปนระบบครบวงจรการพัฒนา
งานนิเทศการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ
เน น การเป น พี่ เ ลี้ ย ง (Mentor) และการชี้ แ นะแบบ
Reflective Coaching โดยใชกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเนื่องโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นาศึ ก ษานิ เ ทศก แ ละดำ � เนิ น
การพัฒนาตามหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการไปแลวนั้น
ศึกษานิเทศกทุกคนพัฒนาตนและพัฒนางานนิเทศโดย
ใชการวิจยั เปนฐานมีผลงานวิจยั ทีส่ ง ผลตอการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากผลงานการ
วิจัยจะชวยใหเกิดแนวคิดมุมมองและการประยุกตใช
ผลงานวิ จั ย ในการพั ฒ นาการนิ เ ทศที่ ก ว า งขวางและ
สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาไดมากยิ่งขึ้น
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงไดดำ�เนินการจัดทำ�โครงการการพัฒนาระบบนิเทศ
แนวใหมขึ้นเพื่อใหสงผลตอการยกระดับคุณภาพการ
ศึ ก ษาเน น การพั ฒ นาศึ ก ษานิ เ ทศก ใ นสมรรถนะที่
จำ � เป น ต อ การปฏิ บั ติ ง านนิ เ ทศอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ลักษณะการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการ สื่อ เครื่องมือ
นิเทศ และกลไกสนับสนุนการนิเทศ ที่จะกอใหเกิดผล
ต อ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู  แ ละการบริ ห ารงาน
วิชาการอยางเปนระบบ ซึ่งตองเชื่อมโยงกับการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนและระบบการบริหารการศึกษา
อย า งร อ ยรั ด การดำ � เนิ น โครงการจำ � เป น ต อ งมี ก าร
ประเมิน
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

การประเมิ น เป น กลไกสำ � คั ญ ในกระบวนการ
ทำ�งานโดยเฉพาะการพัฒนางาน การสรางสรรคงาน
ตองดำ�เนินการควบคูกับการประเมิน การประเมินเขา
ไปเกี่ยวของกับทุกวงการ โดยมีความเชื่อหรือแนวคิด
พื้นฐานบนหลักการที่วา การดำ�เนินการใดๆ หากตอง
การผลผลิ ต ที่ ดี งานหรื อ การดำ � เนิ น การในเรื่ อ งนั้ น
สามารถตรวจ ปรับปรุง แกไข พัฒนาได โดยมีเปาหมาย
เปนการประเมินเพือ่ พัฒนาสิง่ ทีป่ ระเมิน มิใชประเมินเพือ่
จับผิดในสิ่งที่ประเมิน ”Evaluation is most important
purpose is not to prove, but to improve” (Stufflebeam)
การประเมินโครงการดานการศึกษามีความสำ�คัญเปน
อยางยิง่ เพราะเปนสารสนเทศในการตัดสินใจ การตัดสิน
คุ ณ ค า ของการดำ � เนิ น งานการประเมิ น โครงการนี้
ทำ � ให สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ไดทราบวาโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
พั ฒ นาระบบนิ เ ทศแนวใหม ที่ กำ � หนดไว ห รื อ ไม แ ละ
สามารถนำ�ผลจากการประเมินไปเพื่อพัฒนางานนิเทศ
รวมทั้งทราบผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และ
การขยายผลจากโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียนตอไป คณะผูวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากภาควิชาหลักสูตรและวิธสี อน
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา และภาควิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา ทั้ง 4 คน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม
นิลพันธุ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ ไพรวิทยศิรธิ รรม
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อาจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม และอาจารยอุบลวรรณ
สงเสริม ไดรวมกันบูรณาการองคความรูดานหลักสูตร
การสอน การนิเทศ และการประเมินโครงการ เพื่อ
ประเมินโครงการดังกลาว
วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ
1. เพื่ อ ประเมิ น ความรู  ความสามารถตาม
สมรรถนะของศึกษานิเทศก 				
2. เพือ่ ประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศก ดาน
		 2.1 ความสามารถในการดำ�เนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ
		 2.2 การจัดทำ� แผนพัฒนาตนเอง (รายบุคคล)
		 2.3 ความสามารถในการดำ�เนินการนิเทศ
3. เพื่อประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการ
นิเทศของศึกษานิเทศก				
4. เพื่อเสนอรูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของศึกษานิเทศก
กรอบแนวคิดในการประเมิน
ในการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้ง
ระบบ กิจกรรมการพัฒนาการนิเทศแนวใหม ใชรูปแบบ
การประเมินของ CIPPIEST Model ของ Stufflebeam,
Responsive Model ของ Stake และ Goal based
Model ของ Tyler

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม
มาเรียม นิลพันธุ

การประเมินยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพครู
รูปแบบการประเมิน

สมรรถนะศึกษานิเทศก
1. ความรูความเขาใจและความสามารถ
ของศึกษานิเทศก

1. CIPPIEST Model ของ Stufflebeam
2. Responsive Model ของ Stake
3. Goal based Model ของ Tyler

2. สมรรถนะของศึกษานิเทศก
		 2.1 ดานการวิจัยเชิงคุณภาพ
		 2.2 ดานการทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
		 2.3 ดานการทำ�แผนปฏิบัติการนิเทศ

รูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศกที่พึงประสงค

คุณภาพครู

คุณภาพนักเรียน
แผนภูมิที่ 1. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการประเมินโครงการ

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
		 1.) กลุมผูใหขอมูลระดับเขตพื้นที่ ไดแก
ผูอำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ รอง
ผู  อำ � นวยการ จำ � นวน 19 คน หั ว หน า กลุ  ม นิ เ ทศ
ติดตาม และประเมินผลการศึกษา จำ�นวน 19 คนและ
ศึกษานิเทศกจากสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาก 19
เขตตรวจราชการ จำ�นวน 165 คน ศึกษานิเทศกที่ตอบ

แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศแบบ
ออนไลน (Online) จำ�นวน 209 คน
		 2.) กลุมผูใหขอมูลระดับสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ไดแก ผูบริหารหรือรองวิชาการ จำ�นวน 19 คน หัว
หนากลุมสาระการเรียนรูหรือครูผูสอน จากโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษา 19 เขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 242
คน จาก 19 เขตตรวจราชการ และครูผูสอนที่ตอบแบบ
ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศ จำ�นวน
471 คน
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		 3.) กลุม ผูก �ำ หนดนโยบายและพัฒนาแนวคิด
สูการปฏิบัติ ไดแกผูบริหารสำ�นักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
รวมทั้งนักวิชาการที่เกี่ยวของจำ�นวน 3 คน
2. ขอบเขตดานพื้นที่ สำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาก 19 เขตตรวจ
ราชการ
3. ขอบเขตด า นระเบี ย บวิ ธี เป น งานวิ จั ย
การประเมินโครงการประเภทผสมผสานวิธี (Mixed
Methods) โดยมี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
methods) และมีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation)
ดานขอมูล ดานระเบียบวิธี และดานผูวิจัย
4. ขอบเขตการประเมิน
1.) ความรู ความสามารถตามสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก
2.) สมรรถนะของศึ ก ษานิ เ ทศก ในด า น
(2.1) ความสามารถในการดำ�เนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
(2.2) การจัดทำ�แผนพัฒนาตนเอง (รายบุคคล) และ
(2.3) ความสามารถในการดำ�เนินการแผนการนิเทศ
3.) คุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก
เครื่องมือวิจัย ที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการประเมินโครงการจำ�แนกตาม
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม
ดังนี้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. แบบสัมภาษณผูบริหาร สพป. สพม.และ
หัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
2. แบบสนทนากลุม ศึกษานิเทศกประจำ�เขต
พื้นที่การศึกษา
3. แบบประเมินงานวิจัยเชิงคุณภาพของศึกษา
นิเทศก
4. แบบประเมินแผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan)
5. แบบบันทึกสาระสำ�คัญแผนดำ�เนินการนิเทศ
ของศึกษานิเทศก
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6. แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการ
นิเทศของศึกษานิเทศกแบบออนไลน (Online)
ระดับโรงเรียน
1. แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
2. แบบสนทนากลุมครู - อาจารยในโรงเรียน
3. แบบประเมินคุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่
เขามานิเทศในโรงเรียน
ระดับนโยบาย
แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดำ�เนินโครงการและ
ผลที่เกิดขึ้นจากผูบริหารโครงการ
เครื่ อ งมื อ ทุ ก ฉบั บ ผ า นการตรวจสอบจากผู 
เชี่ยวชาญและมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยมีคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence)
เทากับ 1.00 แสดงวาเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหา สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิง
พรรณนา ดวยการแจงแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจและความ
สามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก คือมีความรู
ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การวิจัย สื่อและเทคโนโลยี มีความสามารถในการให
ความรู และเสริมสรางความเขาใจ ใหค�ำ ปรึกษา ชวยเหลือ
แนะนำ� กำ�กับติดตามงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีบทบาทสำ�คัญในการยกระดับคุณภาพ
ครู เพื่อขยายผลสูนักเรียนใหมีคุณภาพ เปนผูประสาน
ขยายผลและถายทอดความรูเชิงทฤษฎี สูการปฏิบัติ
เป น ผู  วิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู  แ ละนวั ต กรรมทาง
การศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษา มีความรู ความ
เขาใจบทบาทหนาทีข่ องตนเอง มีทกั ษะกระบวนการคิด
การแกปญหา การสื่อสาร และทำ�งานเปนทีม

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม
มาเรียม นิลพันธุ

แผนภาพที่ 1. การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม

ผลประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศก 3 ดาน พบวา
ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั เชิงคุณภาพของ
ศึกษานิเทศก ดังตารางที่ 1.
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ตารางที่ 1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณภาพของศึกษานิเทศก
องคประกอบงานวิจัย

จำ�นวน

1

คาเฉลี่ย

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

รอยละ
ของคา
เฉลี่ย

แปล
ความ

อันดับ

1. ชื่อเรื่อง2

186

1.60

0.49

80.00

ดี

1

2. ความเปนมาและความสำ�คัญของปญหา4

181

1.76

0.83

44.00

ปานกลาง

7

3. วัตถุประสงค2

177

1.51

0.50

75.50

ดี

2

97

1.53

0.72

38.25

พอใช

15

132

1.67

0.81

41.75

ปานกลาง

9

145

1.46

0.61

73.00

ดี

3

129

1.75

1.19

29.17

พอใช

16

121

1.54

0.73

38.50

พอใช

14

9.1 ประชากรและตัวอยาง/กลุมเปาหมาย3

140

1.49

0.65

49.67

ปานกลาง

6

9.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล4

135

1.61

0.81

40.25

พอใช

10

9.3 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ4

118

1.55

0.80

38.75

พอใช

12

9.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

137

1.69

0.84

42.25

ปานกลาง

8

127

1.55

0.79

38.75

พอใช

12

24

2.50

0.59

62.50

ดี

4

18

2.00

1.14

40.00

พอใช

11

5

2.20

1.30

55.00

ปานกลาง

5

2.03

0.40

49.21

ปานกลาง

-

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

4

5. นิยามศัพท4
6. ขอบเขตการวิจัย2
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

6

8. การออกแบบการวิจัย4
9. การดำ�เนินการวิจัย

9.5 การวิเคราะหขอมูล4
10. ผลการวิจัย4
11. การอภิปรายผลการวิจัย
12. ขอเสนอแนะ4

5

4

รวม

หมายเหตุ 1 งานวิจัยที่ทำ�การประเมินมีองคประกอบของการวิจัยไมครบถวน, 2 วัดโดยใชเกณฑการใหคะแนน 2 ระดับ, 3 วัดโดย
		 ใชเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ, 4 วัดโดยใชเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ, 5 วัดโดยใชเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ และ 6
		 วัดโดยใชเกณฑการใหคะแนน 6 ระดับ

จากตารางที่ 1. พบวา คุณภาพของงานวิจัย
ของศึกษานิเทศกจาก 19 เขตตรวจราชการ จำ�นวน
186 เรือ่ ง มีคณ
ุ ภาพอยูใ นระดับปานกลาง โดยมีคา เฉลีย่
เทากับ 2.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40
(หรื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 49.21) เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง
องคประกอบของงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สุด พบวา
องคประกอบดานชื่อเรื่อง มีรอยละของคาเฉลี่ยเทากับ

158

80.00 รองลงมาคือวัตถุประสงคการวิจัย และขอบเขต
การวิจัย มีรอยละของคาเฉลี่ยเทากับ 75.50 และ 73.00
ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ยังพบอีกวา องคประกอบดาน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรอยละของคาเฉลี่ย
ต่ำ�ที่สุด โดยมีคาเทากับ 29.17
ผลการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาตนเองของ
ศึกษานิเทศก (ID Plan) ดังตารางที่ 2.

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม
มาเรียม นิลพันธุ

ตารางที่ 2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพแผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก (ID Plan)
คุณภาพของแผนพัฒนาตนเอง

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

อันดับ

1. ความชัดเจนของการระบุประเด็นที่ตองพัฒนา

2.85

0.59

มาก

3

2. ความชัดเจนและความเปนไปไดของวิธีการพัฒนา

2.84

0.64

มาก

4

3. การระบุปญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ

1.57

1.04

พอใช

6

4. การระบุผลที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ

1.76

1.11

พอใช

5

5. ความชัดเจนของการระบุประเด็นที่ตองพัฒนา

3.23

1.13

มาก

2

6. ความสอดคลองกับนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.52

0.89

มากที่สุด

1

รวม

2.63

0.61

มาก

-

จากตารางที่ 2. พบวา แผนพัฒนาตนเองของ
ศึกษานิเทศก (ID Plan) จำ�นวน 168 แผน มีคุณภาพใน
ภาพรวมอยูใ นระดับมาก โดยมีคา เฉลีย่ เทากับ 2.63 สวน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเทกบั 0.61 เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความสอดคลองกับนโยบายของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
โดยมีคา เฉลีย่ เทากับ 3.52 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ
0.89 รองลงมาคื อ ด า นความชั ด เจนของการระบุ
ประโยชนที่ไดรับและความชัดเจนของการระบุประเด็น
ทีต่ อ งพัฒนา มีคา เฉลีย่ เทากับ 3.23 และ 2.85 สวนเบีย่ ง
เบนมาตรฐานเทากับ 1.13 และ 0.59 ตามลำ�ดับ

สำ�หรับผลของแผนปฏิบัติการนิเทศของศึกษา
นิเทศกพบวา มีแผนการปฏิบัติการนิเทศที่เนนการให
ความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อ
ที่จะสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยใชวิธีการนิเทศ
ไดแก วงจรปฏิบัติการ PDCA การนิเทศแบบ PIDRE
ของสงัด อุทรานันท การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)
และรูปแบบกัลยามิตรนิเทศ
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมการ
นิเทศของศึกษานิเทศกตามการรับรูของครู จากการ
สนทนากลุมและการตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 3.
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ตารางที่ 3. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศกตาม
			 การรับรูของครูผูสอน
คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. ศึกษานิเทศกที่ดูแลโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ ความสามารถตาม
สมรรถนะของศึกษานิเทศกที่กำ�หนดไว

3.71

.81

มาก

2

2. รูปแบบ วิธีการนิเทศของศึกษานิเทศกมีความสอดคลองกับการจัด
การเรียนการสอนในสภาพปจจุบันของครู

3.50

.84

มาก

7

3. ศึกษานิเทศกไดเขามานิเทศ ใหคำ�แนะนำ� ปรึกษา ชวยเหลือครูตาม
บทบาทหนาที่

3.33

.99

ปานกลาง

8

4. ศึกษานิเทศกไดเขามานิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียน
อยางสม่ำ�เสมอ

3.11

1.09

ปานกลาง

9

5. พฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศกทำ�ใหครูยินดีรับการ
นิเทศอยางตอเนื่อง

3.53

.96

มาก

6

6. ศึกษานิเทศกที่มานิเทศเปนกัลยาณมิตรกับครู

3.94

.94

มาก

1

7. การนิเทศของศึกษานิเทศกชวยยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบและ
คุณภาพการศึกษา

3.55

.97

มาก

4

8. ศึกษานิเทศกที่มานิเทศเปนความหวังของครูในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา

3.55

.95

มาก

4

9. ศึกษานิเทศกมีภาวะผูนำ�และมีความเขมแข็งทางวิชาการ

3.59

.90

มาก

3

3.54

.77

มาก

-

รายการประเมิน

รวม

จากตารางที่ 3. พบว า คุ ณ ลั ก ษณะศึ ก ษา
นิเทศกตามความคิดเห็นของครูผสู อน พบวาในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.77 เมื่อพิจารณาเปน
รายด า นพบว า ด า นศึ ก ษานิ เ ทศก ที่ ม านิ เ ทศเป น
กัลยาณมิตรกับครู มีคา เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ซึง่ อยูใ นระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.94 รองลงมาคือ ดานศึกษานิเทศกที่ดูแล
โรงเรี ย นมี ค วามรู  ความเข า ใจ ความสามารถตาม
สมรรถนะของศึกษานิเทศกที่กำ�หนดไว และศึกษา
นิเทศกมีภาวะผูนำ�และมีความเขมแข็งทางวิชาการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และ 3.59 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.81 และ 0.90 ตามลำ�ดับ นอกจาก
นี้ยังพบวา ดานศึกษานิเทศกไดเขามานิเทศการเรียน
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แปลความ อันดับ

การสอนในโรงเรียนอยางสม่ำ�เสมอ มีคาเฉลี่ยต่ำ�ที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.09
คุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษา
นิเทศกพบวา ศึกษานิเทศกประเมินตนเองวา มีความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
มี ค วามเป น กั ล ยาณมิ ต ร มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภาวะผูนำ�ทางวิชาการ มีการ
ประเมิ น ตนเองว า สามารถพั ฒ นางานอยู  ใ นระดั บ สู ง
และมีพฤติกรรมการนิเทศทีช่ ว ยเหลือใหคำ�ปรึกษาแบบ
กัลยาณมิตร สวนผูเกี่ยวของคือ ผูบริหารระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครู อาจารย เสนอวา
ศึกษานิเทศกสวนใหญทำ�งานตามบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบของศึกษานิเทศก แตเนนการกำ�กับติดตาม

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม
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งานตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมากกวาบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
ศึกษานิเทศกที่ควรปฏิบัติ คือการใหคำ�ปรึกษา แนะนำ�
ชวยเหลือครู แตสวนใหญมีความเปนกัลยาณมิตรนิเทศ
5. รู ป แบบการนิ เ ทศของแต ล ะเขตพื้ น ที่ ก าร
ศึกษา ควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองบริบทของ
แตละเขตพื้นที่ ควรเปนรูปธรรม โดยใชบริบทเปนฐาน
(Context–based Supervision) และควรใชการวิจัยเปน
ฐานในการนิเทศ (Research-based Supervision) โดย

มีกระบวนการนิเทศดังนี้ 1.) การศึกษาวิจัยตามบริบท
(Research by Context) 2.) รวมวางแผน (Planning)
3.) รวมดำ�เนินการ (Doing) 4.) รวมสะทอนกลับ
(Reflecting) 5.) รวมประเมินผล (Evaluation) และ
6.) ร ว มปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา (Improving and
Developing) และมี ก ารประชุ ม ให ข  อ มู ล ย อ นกลั บ
(FeedbackWorkshop) ในทุกกระบวนการของการ
นิเทศ

แผนภาพที่ 2. แสดงรูปแบบการนิเทศ

คุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่พึงประสงคหรือ
ศึกษานิเทศกมอื อาชีพ ควรเปนผูใ หค�ำ ปรึกษาชวยเหลือ
(Coach) เปนพีเ่ ลีย้ ง (Mentor) เปนผูว จิ ยั (Researcher)
เปนผูพัฒนา (Developer) มีสมรรถนะหลักคือ มีทักษะ
การคิด การแกปญหา การวิจัย การสื่อสาร การทำ�งาน
เปนทีม ศึกษานิเทศกที่พึงประสงคควรจะมีลักษณะ
9Cs, 9Ts, 9Ss เปนผูที่มีความรูแบบ 9Cs คือ มีความ
สามารถแบบ 9Ts และมีบุคลิกลักษณะแบบ 9Ss ดังนี้

ดานความรู 9Cs; COVER, CLEAR, CONTENT,
CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT,
CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT ดานความ
สามารถ 9Ts; TARGET, TRANSFER, TACTICS,
TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE, THINKING,
TREND, TEACHER OF TEACHERS ดานบุคลิก
ลักษณะ 9Ss; SMART, SMILE, SMALL, SUPER
MODEL, SPIRIT, SHARING, SERVICE MIND,
STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP
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New Supervision Competencies fot 21th Century

แผนภาพที่ 3. คุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่พึงประสงคในยุคศตวรรษที่ 21st

ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ศึกษานิเทศกควรพัฒนาความรู ความเขาใจ
และความสามารถ สมรรถนะของศึกษานิเทศกดวย
ตนเองตามความตองการโดยสังเคราะหจากแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) แตทงั้ นีห้ นวยงานระดับสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนงบประมาณและเวลา
เพื่อใหศึกษานิเทศกไดพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาตอ
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ในระดับบัณฑิตศึกษา ทีม่ สี าขาวิชาทีศ่ กึ ษานิเทศกสนใจ
เชน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน การบริหารการ
ศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาอื่นๆ
เพื่อนำ�ความรูไปใชในการปฏิบัติงาน โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเขตพื้นที่การ
ศึกษาทำ�ขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับสถาบัน
อุดมศึกษาในภูมิภาค หรือสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเขตพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การในขอบขายทักษะความรูที่ศึกษานิเทศกสนใจ หรือ

การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม
มาเรียม นิลพันธุ

ใหไปรวมประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมระยะสั้น
2. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามีควรมีการสง
เสริมสนับสนุนใหศึกษานิเทศกพัฒนาสมรรถนะตนเอง
อยางจริงจังในรูปแบบการการสนับสนุนงบประมาณและ
สิ่งตอบแทนสำ�หรับศึกษานิเทศกที่มีความสามารถใน
การปฏิบัติตนตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก เชน การ
สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย โดยแบงงบประมาณ
สนั บ สนุ น ตามงวดเวลา อาทิ งวดแรกเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
โครงการวิจัย (Research Proposal) งวดที่ 2 หลังจาก
การรายงานผลการวิเคราะหขอมูล และงวดสุดทายหลัง
การจัดทำ�รูปเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เปนตน
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการประกวดหรือนำ�เสนอผลงาน
วิจัยดีเดนของศึกษานิเทศก
3. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ชอบควรมี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
สมรรถนะของศึกษานิเทศกทั้ง 3 ดาน ไมวาจะเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติการ
นิเทศ ในลักษณะของการสังเคราะหกระบวนการและ
ผลทีไ่ ด จากนัน้ มีการนำ�เสนอเพือ่ เผยแพรสบู คุ คลทัว่ ไป
ขอเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช
1. การผลการวิจัยพบวา ศึกษานิเทศกมีความ
รู  ค วามเข า ใจและความสามารถตามสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกโดยเฉพาะในดานความรู ความเขาใจ สวน
ความสามารถทีเ่ ปนการนำ�ทฤษฎีไปสูก ารปฏิบตั นิ นั้ ควร
มีการติดตามและพัฒนาตอยอดเปนระยะ โดยดำ�เนิน
การอยางตอเนื่องและเปนระบบ ดำ�เนินการในลักษณะ
ของความรวมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา (สพป.) และมัธยมศึกษา (สพม.) และสถาบัน
อุดมศึกษา และสถานศึกษาที่มีบทบาทในการสะทอน
กลับผลการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก
2. ผลการวิจยั นีไ้ ดน�ำ เสนอรูปแบบในการดำ�เนิน
การวิจยั เชิงคุณภาพ การกำ�หนดแผนพัฒนาตนเอง และ
การปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศของศึ ก ษานิ เ ทศก โดยมี ร าย
ละเอียดในแตละประเด็น ซึง่ ศึกษานิเทศกสามารถนำ�ไป
ประยุกตใชในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศกได

3. การนำ�ผลรูปแบบการนิเทศไปใช ควรปรับ
ใหเหมาะสมกับบริบทของการนิเทศในแตละเขตพื้นที่
พื้นที่การศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาความสามารถ
ของศึกษานิเทศกในเรื่องของการนิเทศโดยใชวิจัยเปน
ฐานและการศึกษาความสามารถในการ Reflective
Coaching เมื่อจำ�แนกตามสถานภาพของศึกษานิเทศก
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศ
แบบออนไลน (Online)
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศึ ก ษานิ เ ทศก แ นวใหม โดยพิ จ ารณาตั ว แปรด า น
สถานภาพของศึกษานิเทศก
4. ควรมี ก ารสั ง เคราะห ง านวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ของศึ ก ษานิ เ ทศก ที่ เ ป น ผลจากการดำ � เนิ น โครงการ
นี้ โดยใชวิธีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
ชาติพันธุวรรณนาอภิมานเพื่อใหเกิดองคความรูใหมใน
การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศกตอไป
5. ควรมีการสังเคราะหแผนพัฒนาตนเองของ
ศึกษานิเทศกและผลทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ นำ�ผลการสังเคราะหไป
ดำ�เนินการจัดการความรูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองใน
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก
6. ควรมี ก ารสั ง เคราะห ค วามรู  ที่ เ กิ ด จาก
การปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศของศึ ก ษานิ เ ทศก ซึ่ ง จะเป น ผล
ทำ�ใหไดวิธีการนิเทศใหมๆ เพื่อเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติการนิเทศใหมีคุณภาพตอไป
7. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะ
และพฤติกรรมการนิเทศเมื่อจำ�แนกตามสถานภาพของ
ศึกษานิเทศกในดาน เพศ อายุ ประสบการณการเปน
ศึกษานิเทศก ตำ�แหนงวิทยฐานะ สังกัด เขตพื้นที่การ
ศึกษา (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
8. ควรมีการวิจยั เพือ่ ประเมินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทงั้ ระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหมใน
ทุกระยะของการดำ�เนินโครงการและควรมีการวิจยั ศึกษา
ประสิทธิผลของโครงการทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีเ่ กิดกับ
ศึกษานิเทศก ครู และนักเรียน
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กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่งรวมทั้งนักศึกษา
ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน กลุ  ม
หลักสูตรและการนิเทศ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ไดรวมเก็บขอมูลและคณะศึกษาศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรที่ อำ � นวยความสะดวกในการ
ทำ�วิจัยนี้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ดรบั ทุนสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ซึ่งคณะผูวิจัยตองขอ
ขอบคุณเปนอยางยิ่ง และไดรับความรวมมืออยางดีจาก
ผูบ ริหารเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ศึกษานิเทศกของสำ�นักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา
ผูบริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ประถมศึกษา ที่
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การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม
มาเรียม นิลพันธุ
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