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การประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหมนผี้ ูวิจัย
กําหนดวัตถุประสงคการวิจัยแบงออกเปน 4 ขอ คือ 1) เพื่อประเมินความรู ความสามารถตามสมรรถนะ
ของศึกษานิเทศก 2)เพื่อประเมิน สมรรถนะของศึกษานิเทศกดาน (2.1) การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
(2.2)การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และ (2.3)การดําเนินการแผนการนิเทศ 3) เพื่อประเมินคุณลักษณะ
และพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก 4) เพื่อเสนอรูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของศึก ษานิเ ทศก เ ปนงานวิจัยการประเมินโครงการ(Evaluation Research)ประเภทผสมผสานวิธี
(Mixed Methods) โดยมี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ(Quantitative Methods)และวิ ธี
เชิ ง คุ ณ ภาพ(Qualitative

Methods)และมี ก ารตรวจสอบสามเส า (Triangulation)ด า นข อ มู ล

ดานระเบียบวิธี ดานผูวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอ
ความรูความเขาใจ ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก จากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และหัวหนา กลุมนิเ ทศติดตามและประเมินผลการศึก ษา 2) ประเด็น
การสนทนากลุมเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ความสามารถตามสมรรถนะของศึก ษานิเทศกสําหรับ
ศึก ษานิเ ทศก 3) แบบสัมภาษณคุณลักษณะศึกษานิเ ทศกสํา หรับผูอํา นวยการโรงเรีย น 4) ประเด็น
สนทนากลุมคุณลักษณะของศึกษานิเทศกสําหรับครูอาจารยในโรงเรียน 5)แบบสอบถามคุณลักษณะ
ก

ศึก ษานิเ ทศกสําหรับผูอํา นวยการโรงเรียน ครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษา 6)แบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัย 7)แบบประเมินแผนพัฒ นารายบุคคล 8) แบบบันทึกสาระสําคัญแผนดํา เนินการนิเ ทศของ
ศึก ษานิเ ทศก 9)แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติก รรมของศึกษานิเทศกแ บบออนไลน (Online)
10) แบบสัมภาษณผูกํา หนดนโยบายและแนวคิดสูการปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลโดยใชคา รอยละ (%)
คาเฉลี่ย( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจและความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก คือมี
ความรู ความเขาใจและสมารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมิ นผลการวิ จัย สื่ อ และเทคโนโลยี มีค วามสามารถในการใหค วามรู และเสริ มสรา ง
ความเขาใจใหคํา ปรึก ษา ชวยเหลือ แนะนํา กํากับติดตามงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
โดยมีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพครู เพื่อขยายผลสูนักเรียนใหมีคุณภาพ เปนผูประสานขยาย
ผลและถา ยทอดความรู เ ชิง ทฤษฎี สู ก ารปฏิบั ติ เปนผู วิจัย และพัฒ นาองคค วามรู แ ละนวัต กรรม
ทางการศึก ษาสูก ารปฏิบัติใ นสถานศึกษา มีค วามรู ความเขา ใจบทบาทหนาที่ของตนเอง มีทัก ษะ
กระบวนการคิด การแกปญหา การสื่อสาร และทํางานเปนทีม
2.สมรรถนะของศึก ษานิเทศก ดา นการวิจัยเชิง คุณ ภาพพบวา อยูใ นระดับ ปานกลาง และ
สามารถตั้งชื่อ เรื่อ งงานวิจัยไดอ ยูใ นระดับสูง และพบวา งานวิจัยสวนใหญใ ชวิธีก ารเชิงคุณ ภาพ
(Qualitative Methods) รวมกับการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Methods)โดยการใชวิธีการเชิง
คุณภาพเขาไปเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ สมรรถนะดานการเขียนแผนพัฒนาตนเอง มีคุณภาพอยูในระดับ
มาก และเขียนไดสอดคลองกับนโยบายของสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เนนการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสามารถในการทําวิจัยและสวนใหญใช
วิธีการพัฒ นาโดยการอบรม ดานแผนดําเนินการนิเทศพบวาสวนใหญใหความรูแกค รูในเรื่อ งของ
แนวการจัดการเรีย นรูที่เ นนผูเ รีย นเปนสํา คัญ ใชวิธีก ารนิเ ทศตามวงจร PDCA และPIDRE และ
กัลยาณมิตรนิเทศ
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3. คุ ณ ลั ก ษณะของศึ ก ษานิ เ ทศก พบว า ศึ ก ษานิ เ ทศก มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค คื อ
1) วุฒิ ก ารศึ ก ษาขั้ น ต่ํา ในระดั บ ปริ ญ ญาโท 2) มี บุค ลิก ความเปน วิช าการและมี ค วามเปน ผูนํ า
3) มีประสบการณใ นการสอนมากอ น หรือ เคยเปนผูบริหารสถานศึก ษา 4) มีค วามเขา ใจการจัด
การศึกษาตามหลักการเรียนรูและมีความเขาใจนโยบายจากสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) มีความรูดานการนิเทศการศึกษา การทําวิจัยในเชิงปริมาณ และนวัตกรรมการศึกษา 6) มีความรักและ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง 7) มีจิตอาสา และมีค วามเปนกัล ยาณมิตรคุณลักษณะที่ค วรปรับปรุง
1) ความรูความเขาใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ 2) ขาดความชํา นาญเฉพาะกลุมสาระวิชา 3) ขาดความ
เชี่ยวชาญในดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการนิเทศ พบวา
1) ศึกษานิเทศกไปนิเทศตามโรงเรียนโดยเฉลี่ยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 2) ศึกษานิเทศกเปนผูนํา พานโยบาย
จากสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษานิเทศกเปนผูจัดการฝกอบรมในการพัฒนาครู
4) ศึกษานิเทศกมีพฤติกรรมการนิเทศดวยหลักกัลยาณมิตร
4. รูปแบบการนิเทศของแตละเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองบริบท
ของแตละเขตพื้นที่ ควนเนนรูปธรรม โดยใชบริบทเปนฐาน (Context based Supervision) และควรใช
การวิจัยเปนฐานในการนิเทศ(Research based Supervision) โดยมีกระบวนการนิเทศการศึกษาวิจัยตาม
บริบท (Research by Context ) 2)การรวมวางแผน(Planning) 3)รวมดําเนินการ (Doing) 4)รวมสะทอน
กลับ(Reflecting) 5)รวมประเมินผล(Evaluating)และ6) รวมการปรับปรุงและพัฒ นา(Improving and
Developing) โดยมีการประชุมใหขอ มูลยอ นกลับ (Feedback Workshop)ในทุก ขั้นตอนของการนิเทศ
และคุณลัก ษณะของศึกษานิเทศกที่พึงประสงคหรือ มือ อาชีพ คือควรเนนผูใ หคํา ปรึกษาชวยเหลือ
(Coach) เปนพี่เลี้ยง(Mentor) เปนผูวิจัย(Researcher)เปนผูพัฒนา(Developer) ศึกษานิเทศกที่พึงประสงค
ควรจะมีลัก ษณะ 9Cs9Ts9Ss เป นผูที่มีค วามรูแ บบ 9Cs คือ มีค วามสามารถแบบ 9Ts และมี
บุคลิกลักษณะแบบ 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 ด านบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ 9Ss ;SMART, SMILE,SMALL,SUPER
MODEL,SPIRIT, SHARING,SERVICE MIND, STANDARD, SOCIAL RELATIONSHIP
ค
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The main purpose of this research (An Evaluation Project for Leveling the Teacher Quality
System : The New Supervision Development Activity) were 4 objectives 1) to evaluate knowledge
and ability follow supervision’s competency 2) to evaluate supervision’s competency on
(2.1)qualitative research (2.2) individual development plan and (2.3) supervision process plan
3) to evaluate attribution and behavior of supervision 4) to offer supervision Model and desirable
characteristics of supervision. This research was project evaluation with mixed methods research.
Data collection used quantitative and qualitative methods and checked data, methodology and
researcher by triangulation. Research instruments were interview forms, focus group guideline and
assessment forms. The obtained data were analyzed by mean ( X ), standard deviation (S.D.) and
content analysis.
The research results found that :
1. Supervision had knowledge and ability follow supervision’s competency in curriculum,
instruction, assessment, research, media, ICT, educational quality development, can trained, can made
understanding, can checked for teachers by advised and counseling. Supervision’s role were

ง

important in upper level teacher quality for high quality students, were transfer theory to implement,
were researcher who develop education innovation to used in school and were thinking skill, problem
solving skill, communicative skill and team working.
2. Supervision’s competency on (1) individual development plan were high level,
supervision can write individual development plan congruency with policy of the Office of the Basic
Education Commission, focus self development in English communicative skill and research skill (2)
qualitative research were medium level, supervision can offer topic research in high level, the most
research used qualitative and quantitative methods (3) supervision process plan were train teachers
about child center or student center, used PDCA model, PIDRE model and critical friends.
3. Attribution of supervision found 1) graduated master degree 2) had academic leadership
3) had experience or ever an administrator before 4) understand educational management with
methods and understand policies of the Office of the Basic Education Commission 5) had knowledge
in educational supervision, research in quantitative methods and educational innovation 6) love and
professional faith, volunteer mind and critical friends. By the way, attribution of supervision should
improve found 1) research in qualitative methods 2) expert in discipline 3) expert in English
communicative and ICT. Behavior of supervision found 1) supervision supervised at school available
2 times per semester 2) supervision connected policy from the Office of the Basic Education
Commission to school 3) supervision were trainer for teacher development 4) supervision supervised
by critical friends.
4. Supervision model and desirable characteristics of supervision found; supervision model
in each educational service area offices should be variedly and concretely by context based
supervision and research based supervision. Educational supervision process should 1) research by
context 2) planning 3) doing 4) reflecting 5) evaluating and 6) improving and developing. In each
step on process should commit stakeholders to discuss and feedback workshop. And desirable
characteristics of supervision should be coach, mentor, researcher and developer. Desirable
characteristics of supervision were 9Cs9Ts9Ss had KPA; knowledge 9Cs ; COVER, CLEAR,
CONTENT ,CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT
จ

psychomotor 9Ts ; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM, TECHNIQUE,
THINKING, TREND, TEACHER OF TEACHERS and attitude 9Ss; SMART,
SMILE,SMALL,SUPER MODEL,SPIRIT, SHARING,SERVICE MIND, STANDARD, SOCIAL
RELATIONSHIP
.
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนา
นิเทศแนวใหม มีรายละเอียดที่แสดงถึงสาระสําคัญของการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อประเมินความรู ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก
2. เพื่อประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศกดา น (2.1) ความสามารถในการดํา เนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ (2.2) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และ (2.3) ความสามารถในการดําเนินการแผนการนิเทศ
3. เพื่อประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก
4. เพื่อเสนอรูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะอันพึงประสงคของศึกษานิเทศก
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. กลุมผูใ หขอมูลระดับเขตพื้นที่ ไดแก ผูอํานวยการสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอง
ผูอํานวยการ จํานวน 19 คน หัวหนากลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา จํานวน 19 คน และ
ศึกษานิเทศกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาก 19 เขตตรวจราชการ จํานวน 165 คน ศึกษานิเทศก
ที่ตอบแบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศแบบออนไลน (Online) จํานวน 209 คน
2. กลุมผูใหขอมูลระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก ผูบริหารหรือรองวิชาการ จํา นวน 19
คน หัวหนา กลุม สาระการเรีย นรูหรือ ครูผูส อน จากโรงเรีย นในเขตพื้นที่ก ารศึก ษา 19 เขตพื้น ที่
การศึกษา จํานวน 242 คน จาก 19 เขตตรวจราชการ และครูผูสอนที่ตอบแบบประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมการนิเทศ จํานวน 417 คน
3. กลุมผูกําหนดนโยบายและพัฒนาแนวคิดสูการปฏิบัติ ไดแกผูบริหารสํา นักวิชาการและ
มาตรฐานการศึก ษา สํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนัก วิชาการที่เกี่ย วขอ ง
จํานวน 3 คน
2. ขอบเขตดานพื้นที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาก 19 เขต
ตรวจราชการ
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3. ขอบเขตดานระเบียบวิธี เปนงานวิจัยการประเมินโครงการประเภทผสมผสานวิธี (Mixed
Methods) โดยมีการเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
methods) และมีการตรวจสอบสามเสา (Triangulation) ดานขอมูล ดานระเบียบวิธี และดานผูวิจัย
4. ขอบเขตการประเมิน
1.ความรู ความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก
2. สมรรถนะของศึกษานิเทศก ในดาน (2.1) ความสามารถในการดํา เนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
(2.2) การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล และ(2.3) ความสามารถในการดําเนินการแผนการนิเทศ
3.คุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมการพัฒนานิเทศแนว
ใหม” เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยใชแนวคิดการประเมินโครงการของ Robert
E. Stake , Daniel L. Stufflebeam และ Raplh W. Tyler เปนการประเมินโครงการดวยวิธีการเชิง
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods) ดวยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และวิธีเชิงคุณภาพ
(Qualitative Methods)
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการประเมินโครงการจําแนกตามหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบนิเทศแนว
ใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
1. แบบสัมภาษณผูบริหาร สพป. สพม.และหัวหนากลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา
2. แบบสนทนากลุม ศึกษานิเทศกประจําเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
3. แบบประเมินงานวิจัยเชิงคุณภาพของศึกษานิเทศก
4. แบบประเมินการพัฒนาตนเอง (ID Plan)
5. แบบบันทึกสาระสําคัญแผนดําเนินการนิเทศของศึกษานิเทศก
6. แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศกแบบออนไลน (Online)
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ระดับโรงเรียน
1. แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
2. แบบสนทนากลุมครู- อาจารยโรงเรียน
3. แบบประเมินคุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่เขามานิเทศในโรงเรียน
ระดับนโยบาย
แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินโครงการและผลที่เกิดขึ้นจากผูบริหารโครงการ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใช
สถิติเชิงพรรณนา ดวยการแจงแจงความถี่ รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจและความสามารถตามสมรรถนะของศึกษานิเทศก
คือมีความรู ความเขาใจและสมารถปฏิบัติงานในดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการวิจัย สื่อและเทคโนโลยี มีความสามารถในการใหความรู และเสริมสรา ง
ความเขาใจใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนํา กํากับติดตามงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
มีบทบาทสําคัญในการยกระดับคุณภาพครู เพื่อขยายผลสูนักเรียนใหมีคุณภาพ เปนผูประสานขยายผล
และถา ยทอดความรูเ ชิงทฤษฎี สูก ารปฏิบัติ เปน ผูวิจัย และพัฒ นาองคค วามรูแ ละนวัตกรรมทาง
การศึก ษาสู ก ารปฏิ บัติใ นสถานศึก ษา มี ค วามรู ความเข า ใจบทบาทหนา ที่ข องตนเอง มีทั ก ษะ
กระบวนการคิด การแกปญหา การสื่อสาร และทํางานเปนทีม
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2. ผลประเมินสมรรถนะของศึกษานิเทศกใน 3 ดาน พบวา
2.1) คุณภาพของงานวิจัยของศึกษานิเทศก จํา นวน 186 เรื่อง มีคุณภาพอยูใ นระดับ
ปานกลาง โดยมีคา เฉลี่ยเทา กับ 2.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 (หรือคิดเปนรอยละ
49.21) เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สุด พบวา องคประกอบดานชื่อเรื่อง มี
รอยละของคาเฉลี่ยเทากับ 80.00 รองลงมาคือวัตถุประสงคการวิจัย และขอบเขตการวิจัย (มีรอยละของ
คาเฉลี่ยเทากับ 75.50 และ 73.00 ตามลําดับ)
2.2) แผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก (ID Plan) จํา นวน 168 แผน มีคุณภาพใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทกับ 0.61 เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานความสอดคลองกับนโยบายของสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 รองลงมาคือ ดานความ
ชัดเจนของการระบุป ระโยชนที่ไดรับและความชัดเจนของการระบุประเด็นที่ตองพัฒ นา มีคา เฉลี่ย
เทากับ 3.23 และ 2.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.13 และ 0.59 ตามลําดับ
2.3) แผนปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศกพบวา มีแผนการปฏิบัติการนิเทศที่เนนการ
ใหความรูแกครูผูสอนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อที่จะสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยใชวิธีการ

ญ

นิเทศ ไดแก วงจรปฏิบัติการ PDCA การนิเทศแบบ PIDRE ของสงัด อุทรานันท การนิเทศแบบชี้แ นะ
(Coaching) และรูปแบบกัลยามิตรนิเทศ

3.คุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศกพบวา ศึกษานิเทศกประเมินตนเอง
วา มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ มีความเปนกัลยาณมิตร มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภาวะผูนําทางวิชาการ มีการประเมินตนเองในการพัฒนางาน
อยูในระดับสูง และมีพฤติกรรมการนิเทศที่ชวยเหลือใหคําปรึกษาแบบกัลยาณมิตร สวนผูเกี่ยวของคือ
ผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ครู อาจารย มองวาศึกษานิเทศกสวนใหญทํางานตาม
บทบาทหนา ที่ ความรับผิด ชอบของศึก ษานิเ ทศก แตเนนการกํา กับติดตามงานตามนโยบายของ
ฎ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกวาบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก
คือการใหคําปรึกษา แนะนําชวยเหลือครู แตสวนใหญมีความเปนกัลยาณมิตรนิเทศ
4. รูปแบบการนิเทศของแตล ะเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง
บริบทของแตละเขตพื้นที่ ควนเนนรูปธรรม โดยใชบริบทเปนฐาน(Context based Supervision) และ
ควรใชการวิจัยเปนฐานในการนิเทศ (Research

based Supervision)โดยมีกระบวนการนิเ ทศการ

ศึกษาวิจัยตามบริบท (Research by Content ) 2)การรวมวางแผน(Planning) 3)รวมดําเนินการ(Doing) 4)
รว มสะทอ นกลับ (Reflecting) 5)รวมประเมิ นผล(Evaluation) และ6) รวมการปรับปรุ ง และพัฒ นา
(Improvement and Development) โดยมีการประชุมใหขอมูล ยอนกลับ (Feedback Workshop)ในทุก
ขั้นตอนของการนิเทศและคุณลักษณะของศึกษานิเทศกที่พึงประสงคหรือ มืออาชีพ คือควรเนนผูใ ห
คํา ปรึก ษาชว ยเหลือ (Coach) เปนพี่เลี้ยง(Mentor) เปนผูวิจัย(Researcher)เปนผูพัฒนา(Developer) มี
สมรรถนะหลั ก คื อ มี ทั ก ษะการคิ ด การแก ป ญ หา การวิ จั ย การสื่ อ สาร การทํ า งานเป น ที ม
ศึก ษานิเทศกที่พึงประสงคค วรจะมีลัก ษณะ 9Cs, 9Ts, 9Ss เปนผูที่มีค วามรูแบบ 9Cs คือ มี
ความสามารถแบบ 9Ts และมีบุคลิกลักษณะแบบ 9Ss ดังนี้ ดานความรู 9Cs ; COVER, CLEAR,
CONTENT, CREATIVE, CONGRUENCE, CONCEPT, CONCRETE, CHANGE, CONSTRUCT
ด า นความสามารถ 9Ts ; TARGET, TRANSFER, TACTICS, TECHNOLOGY, TEAM,
TECHNIQUE, THINKING, TREND, TEACHER OF TEACHERS ดานบุค ลิก ลัก ษณะ 9Ss ;
SMART,SMILE, SMALL, SUPER MODEL, SPIRIT, SHARING, SERVICE MIND, STANDARD,
SOCIAL RELATIONSHIP
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ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ศึกษานิเทศกควรพัฒนาความรู ความเขาใจและความสามารถ สมรรถนะของศึกษานิเทศก
ดวยตนเองตามความตองการโดยสังเคราะหจากแผนพัฒนารายบุคคล ID Plan แตทั้งนี้หนวยงานระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสงเสริมสนับสนุน
งบประมาณและเวลาเพื่อใหศึกษานิเทศกไดพัฒนาตนเอง โดยการศึก ษาตอ ในระดับบัณ ฑิตศึกษา ที่มี
สาขาวิชาที่ศึกษานิเทศกสนใจ เชน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา วิจัยและ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษา และสาขาอื่ น ๆ เพื่ อ นํ า ความรู ไ ปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานหรือ เขตพื้นที่ ก ารศึก ษาทํา ขอ ตกลงความร วมมือ (MOU)กั บ
สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเขตพื้นที่จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการในขอบขายทักษะความรูที่ศึกษานิเทศกสนใจ หรือใหไปรวมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
อบรมระยะสั้น
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหศึกษานิเทศกพัฒนาสมรรถนะ
ตนเองอยางจิรงจังในรูปแบบการการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งตอบแทนสําหรับศึกษานิเทศกที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติตนตามสมรรถนะของศึก ษานิเ ทศก เชน การสนับสนุนงบประมาณใน
การวิจัย โดยแบงงบประมาณสนับสนุนตามงวดเวลา อาทิ งวดแรกเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย (Research
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Proposal) งวดที่ 2 หลังจากการรายงานผลการวิเคราะหขอมูล และงวดสุดทา ยหลังการจัด ทํารูปเลม
ฉบั บ สมบู ร ณ เปน ต น นอกจากนี้ ค วรจั ด ให มี ก ารประกวดหรื อ นํ า เสนอผลงานวิ จั ย ดี เ ด น ของ
ศึกษานิเทศก
3. สํา นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและหนวยงานที่รับผิดชอบควรมีก ารเก็บรวบรวมขอ มูล
เกี่ยวกับสมรรถนะของศึกษานิเทศกทั้ง 3 ดาน ไมวาจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาตนเอง และ
การปฏิบัติการนิเทศ ในลักษณะของการสังเคราะหกระบวนการและผลที่ได จากนั้นมีการนําเสนอเพื่อ
เผยแพรสูบุคคลทั่วไป
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. การผลการวิจัยพบวา ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจและความสามารถตามสมรรถนะของ
ศึก ษานิเ ทศก โ ดยเฉพาะในดา นความรู ความเขา ใจ สวนความสามารถที่ เ ปน การนํา ทฤษฎี ไ ปสู
การปฏิบัตินั้นควรมีการติดตามและพัฒนาตอยอดเปนระยะ โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนระบบ
ดํา เนิน การในลัก ษณะของความรว มมื อ กั บสํา นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน หรื อ
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา(สพป.) และมั ธ ยมศึ ก ษา(สพม.) และสถาบั น
อุดมศึกษา และสถานศึกษาที่มีบทบาทในการสะทอนกลับผลการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก
2. ผลการวิจัยนี้ไดนําเสนอรูปแบบในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ การกําหนดแผนพัฒนา
ตนเอง และการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศก โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็น ซึ่งศึกษานิเทศก
สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศกได
3. การนําผลรูปแบบการนิเทศไปใช ควรปรับใหเหมาะสมกับบริบทของการนิเทศในแตล ะ
เขตพื้นที่พื้นที่การศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาความสามารถของศึกษานิเทศกในเรื่องของการนิเทศโดยใชวิจัยเปน
ฐานและการศึกษาความสามารถใน การ Reflective Coaching เมื่อจําแนกตามสถานภาพของ
ศึกษานิเทศก
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบออนไลน (Online)
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศึกษานิเทศกแนวใหม โดยพิจารณาตัวแปรดาน
สถานภาพของศึกษานิเทศก
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4. ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพของศึกษานิเทศกที่เปนผลจากการดําเนินโครงการนี้
โดยใชวิธีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบชาติพันธุวรรณนาอภิมานเพื่อใหเกิดองคความรูใ หม
ในการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศกตอไป
5. ควรมี ก ารสั ง เคราะห แ ผนพั ฒ นาตนเองของศึ ก ษานิ เ ทศก แ ละผลที่ เ กิด ขึ้ น เพื่ อ นํ า ผล
การสั ง เคราะหไ ปดํ า เนิ น การจัด การความรู เ กี่ย วกับ การพั ฒ นาตนเองในการพั ฒ นาสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก
6. ควรมีการสังเคราะหความรูที่เกิดจากการปฏิบัติการนิเทศของศึกษานิเทศกซึ่งจะเปนผลทํา
ใหไดวิธีการนิเทศใหมๆ เพื่อเปนแบบอยางในการปฏิบัติการนิเทศใหมีคุณภาพตอไป
7. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะและพฤติกรรมการนิเทศเมื่อจําแนกตามสถานภาพ
ของศึกษานิเ ทศกใ นดา น เพศ อายุ ประสบการณก ารเปนศึก ษานิเ ทศก ตํา แหนงวิทยฐานะ สัง กัด
เขตพื้ นที่ก ารศึก ษา ( สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา/สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา)
8. ควรมีการวิจัย เพื่อประเมินโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศ
แนวใหมในทุกระยะของการดําเนินโครงการและควรมีการวิจัยศึกษาประสิทธิผลของโครงการทุกเขต
พื้นที่การศึกษาที่เกิดกับศึกษานิเทศก ครู และนักเรียน
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คํานํา
การเรียนรูจากการประเมินโครงการนี้เปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการ
เรียนรูจากประสบการณจริง ไดเรียนรูแลกเปลี่ยนเรียนรู สัมผัสจากเขตพื้นที่การศึกษา จากสถานศึกษา
ดว ยการเก็บขอมูล แบบผสานวิธีสงผลจนกลายเปนแหลง ขอ มูล ใหก ารประเมินโครงการยกระดับ
คุณภาพครูทั้งระบบกิจกรรมการพัฒนานิเทศแนวใหม ไดขอ มูลที่แตกตา งหลากหลายมากมาย เพื่อ
หลอมรวมเปนผลการประเมินโครงการที่บ รรลุ วัตถุประสงคโครงการ และเนื่อ งจากการประเมิน
โครงการครั้งนี้ไมไดเปนการประเมินเพื่อจับผิดตัดสินวาได-ตก ผา น-ไมผา น แตเปนการตัดสินคุณคา
ของโครงการในแต ล ะประเด็ น และเป น การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงการให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแนวคิดที่เสนอเปนรูปแบบการนิเทศและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของศึกษานิเทศก พรอมกับขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอโครงการ
ขอขอบคุณ ศึก ษานิเทศกจากสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผูประสานงาน
โครงการประเมินผล ฯ ดร.อมรทิพย เจริญผล ศน.จันทรเพ็ญ พรมจันทร ที่ชวยประสานในเรื่องตางๆ
ตา งๆ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุมหลักสูตรและการนิเทศ นักศึกษา
ปริญญาโทสาขาวิชาหลัก สูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดรวมเก็บ
ขอมูลในเขตพื้นที่การศึกษาตา งๆ ศึกษานิเทศกหลายทานที่เปนศิษยเกา ที่ไดชวยเหลือ อํา นวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูลในพื้นที่ ดังนี้ ศน.ศิริพงษ นวลแกว ศน.นุดี รุงสวา ง ศน.ลัดดา แตงหอม
ศน.จตุพร จันทรเรือง ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา และขอขอบคุณเปนพิเศษกับทานศึกษานิเทศกผูประสานการเก็บขอมูล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา (สพม.) หลายทา นจาก
19 เขตตรวจราชการ ที่ชวยอํา นวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ตางๆ เปนอยางดียิ่ง จน
งานวิจัยประเมินโครงการนี้สําเร็จ
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ขอขอบใจ อาจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย อาจารยกรัณยพล วิวรรธมงคล ที่ชวยพิมพ
และตรวจทานและเติมเต็ม อาจารยโชติมา หนูพริก ที่ชวยประสานเอกสารและขอมูลตางๆ จนงานวิจัย
นี้สําเร็จ
ขอขอบคุณ ดร.เบญจลักษณ น้ํา ฟา ผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใ หขอ คิดและ
แนวทางที่เปนประโยชนตางๆ ในการประเมินโครงการครั้งนี้
ทายที่สุด ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนับสนุนทุนวิจัยที่ใชใน
การประเมินโครงการครั้งนี้และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันที่เปนแหลงพัฒนา
คณะผูวิจัย ที่เอื้อเวลาและสิ่งอํา นวยความสะดวกตา งๆ และความสํา เร็จของโครงการประเมินฯ นี้
ทั้งมวลจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาไทย

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ)
หัวหนาโครงการวิจัย
27 ธันวาคม 2553
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