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ค าน า 
 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
และประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนให้บุคคลได้เรียนรู้จนเกิดทักษะความช านาญ
ส าหรับการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้วิจัยในฐานผู้บริหารสถานศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
การจัดการศึกษา ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
 การจัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้าง
ความรู้เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภูนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือการพัฒนาบุคลากรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 3 
ส่วน ได้แก่ การพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) ขั้นตอนการพัฒนา
บุคลากรด้วยการเรียนรู้การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู โดยพัฒนาเป็นรูปแบบ บันได 10 ขั้น 
(10 steps Models) และมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการ
สร้างความรู้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผู้วิจัยหวังว่า เอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
การสร้างความรู้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัด
หนองบัวล าภูฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้ตามความเหมาะสม 
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ค าช้ีแจงการใช้รูปแบบ 
 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น สถานศึกษาต้องด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียน
ทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษานั้น ซึ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงได้จัดท า
คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้านิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู ให้เกิด
ความตระหนัก เห็นคุณค่าของความส าคัญ ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  
   2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติในการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนศรีบุญ
เรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
   3. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภูให้เป็น
ระบบที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
สาระส าคัญของคู่มือประกอบด้วย  
   ส่วนที่ 1. การพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
   ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการ
สร้างความรู้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยพัฒนาเป็นรูปแบบ บันได 10 ขั้น (10 steps Models) 
   ส่วนที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
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 ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู โดย
พัฒนาเป็นรูปแบบ บันได 10 ขั้น (10 steps Models) ดังนี้ 
  บันไดข้ันที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparation stage) บุคลากรที่ท าหน้าที่นิเทศติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยศึกษาหลักการของการเรียนรู้
จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้วิธีการท าความเข้าใจข้อตกลงก าหนดกฎการแบ่งงานแล้วจัดกลุ่ม/
เซทมีขั้นตอนดังนี้ 
    1) ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการจัดการความรู้ (KM) การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
การท างานเชิงบูรณาการ 
    2) บุคลากรท าแบบประเมินค่านิยมสร้างความรู้จากการปฏิบัติงานและกิจกรรมสร้าง
ค่านิยมการสร้างความรู้ 
    3) ให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการท างานเป็นทีม เทคนิคการฟังและการสะท้อนคิดของ
กลุ่ม 
    4) ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   บันไดขั้นที่ 2 ก าหนดประเด็นปัญหา (Hypothesis Formulation) บุคลากรก าหนด
ประเด็นปัญหาที่ได้จากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภายภายใน
ของสถานศึกษา โดยแยกกลุ่มบุคลากรตามบทบาทหน้าที่จ านวน 6 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์ กลุ่ม กลุ่มหัวหน้าฝ่ายและครูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 1 กลุ่ม กลุ่มหัวหน้าระดับชั้น 
2 กลุ่ม และกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 2 กลุ่ม 
   บันไดขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์และความคิดเห็นเพ่ือคัดเลือกปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา และหาทางแก้ปัญหา (กลุ่ม
คละความรู้และประสบการณ์) มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
    3.1 บุคลากรเข้ากลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ 4-6 คน โดยคละความรู้และประสบการณ์ 
    3.2 บุคลากรในกลุ่มเสนอความคิดเห็นเพ่ือคัดเลือกปัญหาจากการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส าคัญท่ีสุดของกลุ่มตนเอง 
    3.3 บุคลากรในกลุ่มช่วยกันหาความส าคัญของปัญหา 
    3.4 บุคลากรภายในกลุ่มช่วยกันหาสาเหตุของปัญหาและประโยชน์ที่จะได้รับ  
เมื่อสามารถแก้ปัญหานั้นได้แล้วเสร็จ 
    3.5 บุคลากรภายในกลุ่มอภิปรายเสนอแนะรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิก  
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ประสบการณ์และความรู้เดิม 
  บันไดขั้นที่ 4 สร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ สกัดความรู้ที่อยู่ภายใน 
(Tacit Knowledge) บุคลากรสร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู้วิธีการด าเนินการ 
ดังนี้ 
    4.1 บุคลากรภายในกลุ่มค้นคว้าหาความรู้เรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดี 
    4.2 บุคลากรภายในกลุ่มทุกคนกลุ่มน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเพ่ิมเติม 
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    4.3 บุคลากรในกลุ่มระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและคัดเลือกแนวทาง
แก้ปัญหา 
    4.4 บุคลากรทุกกลุ่มเสนอแนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาแนวทางแก้ปัญหา
ของทุกกลุ่ม 
    4.5 บุคลากรในกลุ่มสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันตามแบบสังเกตพฤติ 
  บันไดข้ันที่ 5 สร้างผลงานที่เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างมีระบบ (How to) บุคลากรสร้างผลงานที่
เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างมีระบบ (How to) หรือนวัตกรรมที่จะแก้ปัญหาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
    5.1 บุคลากรกรผู้ท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบกระกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดมความคิดเห็นเป็นแนวทางแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเชิงบูรณา
การ 
    5.2 น าเสนอโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญ 
    5.3 บุคลากรด าเนินการปฏิบัติบริหารการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    5.4 บุคลากรในกลุ่มสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันตามแบบสังเกตพฤติกรรม
หลังจากด าเนินการในบันไดที่ 5 บุคลากรสามารถรวบรวมองค์ความรู้และสร้างความรู้ เอกสารขุมทรัพย์ 
เรื่อง 10 วิธีปฏิบัติ: การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยวิธีปฏิบัติ 
ดังนี้ 
     วิธีปฏิบัติที่ 1: การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     วิธีปฏิบัติที่ 2: การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
     วิธีปฏิบัติที่ 3: การสร้างเครือข่ายและจัดระบบการเรียนรู้ระดับห้องเรียน 
     วิธีปฏิบัติที่ 4: การสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ 
     วิธีปฏิบัติที่ 5: การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติ 
     วิธีปฏิบัติที่ 6: การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     วิธีปฏิบัติที่ 7: การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     วิธีปฏิบัติที่ 8: การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     วิธีปฏิบัติที่ 9: การรายงานการประเมินคุณภาพประจ าปีของสถานศึกษา 
     วิธีปฏิบัติที่ 10: การพัฒนาคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานอย่าง
ต่อเนื่อง 
  บันไดขั้นที่ 6 ประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Appleton) บุคลากรเสนอผลงานร่วมกัน ให้
ค าเสนอแนะและปรับปรุงงาน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
    6.1 บุคลกรเสนอผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษารายกลุ่ม 6 กลุ่ม 
    6.2 บุคลากรให้ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    6.3 บุคลากรในกลุ่มสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันตามแบบสังเกตพฤติกรรม 
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  บันไดข้ันที่ 7 ส่งเสริมเติมความรู้ (Promote) บุคลากรน าผลงานที่เป็นนวัตกรรมไปปฏิบัติใน
สถานศึกษามีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
    7.1 บุคลากรน าผลงานไปปฏิบัติในสถานศึกษา 
    7.2 บุคลากรทุกกลุ่มร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง
ผลงาน 
    7.3 บุคลากรทุกกลุ่มร่วมกันปรับปรุงผลงานสมบูรณ์และจัดท าเอกสารขุมทรัพย์ความรู้ 
บุคลากรในกลุ่มสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันตามแบบสังเกตพฤติกรรม 
   บันไดข้ันที่ 8 ประเมินผลงานและสรุปผล (Evaluate) บุคลากรและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานและผู้วิจัยสรุปผลงานมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
     8.1 บุคลากรและกรรมการผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานการนิเทศติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     8.2 ผู้วิจัยสรุปผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคลากร 
  บันไดขั้นที่ 9 ประเมินค่านิยม (Value) ผู้วิจัยและบุคลากรประเมินค่านิยมรูปแบบพัฒนาคน
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสร้างความรู้ โดยผู้วิจัยด าเนินการให้บุคลากรทุกคนท าแบบประเมิน
ค่านิยมการสร้างผลงาน (posttest) และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้ 
  บันไดขั้นที่ 10 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ (Social Service Activity) ผู้วิจัยและบุคลากร
เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานอ่ืนทราบ โดยผู้วิจัยและบุคลากรเผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานอ่ืนรับทราบ
ทั่วกัน 
 ในการใช้คู่มือการพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และการสร้างความรู้ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัด
หนองบวัล าภู ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1. ก่อนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ผู้ท าหน้าที่พัฒนาบุคลากรควรศึกษาท าความเข้าใจ 
ถึงหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรและการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องประเมินตนเองก่อนเริ่มกิจกรรมการพัฒนา 
   3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามรายละเอียดขั้นตอนและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียน
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
   4. หลังจากการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาประเมินตนเอง 
หลังการพัฒนา ซึ่งเป็นแบบประเมินชุดเดียวกับการประเมินก่อนการพัฒนา 
   5. การพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู ตามคู่มือฉบับนี้เป็น
เพียงแนวทางเบื้องต้นหากขาดรายละเอียดหรือข้อมูลไม่เพียงพอ ผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุง พัฒนา 
หรือเพ่ิมเติมข้อมูลส าหรับการพัฒนาบุคลากรได้ตามความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 1 
การพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 

 
 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ปฏิบัติบริหารเชิงบูรณาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปีปัจจุบัน (2563) ทุกคนใน
องค์กรมีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์ของการท างานเชิงบูรณาการ 
 ปัจจัยส าเร็จของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คือ การท างานเชิงระบบด้วยวงจร P-D-C-A อย่างเป็นพลวัต (Dynamic) 
ทุกงานแบบมีส่วน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก โดยปฏิบัติบริหารอย่างเชื่อมโยง ผสมผสาน ทั้งงาน คนและงบประมาณ โยมุ่ง
เป้าหมายให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง บุคลากรทุกต าแหน่งมีศักยภาพ นั่นคือ การบริหารเชิงบูรณา
การนั่นเอง 
 การบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นการรวมศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นสหวิทยาการมีวิธีการ
ปฏิบัติ บริหารหลายวิธี จุดส าคัญของการบริหารเชิงบูรณาการ คือ ผู้บริหารองค์กรต้องเป็นนักคิดแบบ
องค์รวม เน้นให้สมาชิกในองค์กรท างานเป็นทีม ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมชื่นชมผลงานทุกคน
อย่างมีระบบ และต้องรวมพลังเพ่ือขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย การท างานเชิงระบบด้วยวงจร
คุณภาพ P-D-C-A อย่างเป็นพลวัต ท างานอย่างมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม เป็นจุดเน้นพัฒนาการ
ปฏิบัติบริหารของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้น าองค์กรมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม โดยใช้หลักการพัฒนา
ระบบ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีจิตส านึก สร้างสรรค์
คุณภาพงาน และบริการด้วยใจตามค่านิยมขององค์กร 
 การพัฒนาระบบ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การพัฒนาองค์กร เป็นหลักการที่ผู้น าองค์กรน าสู่การ
ปฏิบัติในองค์กรจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ ส่งผลให้บุคลากรท างานอย่างมีเป้าหมาย มีวิธีการ ขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ และบุคลากรยึดเอาสถานศึกษา ครู และผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง กล่าวคิด บุคลากรทุกต าแหน่งในสถานศึกษามีความรู้ มี
ทักษะ ประสบการณ์และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานอย่างมีระบบ 
 บุคลากรในองค์กรท างานอย่างมีขั้นตอน สร้างคู่มือการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างน้อย
คนละ 1 เรื่อง เกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้  ท างานอย่างต่อเนื่อง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มตามโครงการสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายตามศักยภาพบุคลากรทุกคนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา วางแผน
ปรับปรุงการท างาน สามารถจัดท าตัวชี้วัดรายบุคคลตามงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ มาตรฐานและกลยุทธ์ได้ส่งผลให้ผู้รับบริหารมีความพึงพอใจร้อยละ 83.08 
 การท างานเชิงบูรณาการ ท าให้เป็นสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขได้อย่างง่าย การท างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความต่อเนื่องที่ส่งผลให้เวลาในการปฏิบัติงานสั้นลง ลดขั้นตอนการท างานที่
มีความซ้ าซองลงได้ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีผู้บริหาร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 
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และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน มีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศภายในองค์กร 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพันความร่วมมือภายในองค์กร โดยมีผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้น าหลักสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเน้นการ
ท างานเชิงรุกและพัฒนาระบบงานด้วยวงจรคุณภาพ P-D-C-A ในทุกเรื่องอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิ๔ชีวิต
หรืออาจเรียนว่าวัฒนธรรมบริหารเชิงคุณภาพ P-D-C-A อย่างเป็นพลวัต 
 การพัฒนาระบบ พัฒนาคน และพัฒนางาน สู่การพัฒนาองค์กร เป็นหลักคิดส าคัญที่ผู้บริหาร
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ และคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 
ตามที่กล่าวมา การพัฒนาคนโดยการฝึกอบรมเป็นที่นิยมมากที่สุดหน่วยงานทุกระดับ สามารถ
ด าเนินการได้ด้วยตนอง อาจใช้วิทยากรจากภายนอกหน่วยงาน หรือภายในก็ได้ การฝึกอบรมมี
ประโยชน์ในการพัฒนาระดับหนึ่ง แต่หากต้องพัฒนาคนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาระบบ และพัฒนา
งาน หรือเรียกว่า พัฒนาแบบบูรณาการแล้ว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลือกเอาการพัฒนาบุคลากรจากการปฏิบัติงาน 
(Action Learning) เป็นรูปแบบหลักส าคัญ 
 การพัฒนาบุคลากรจากการปฏิบัติงาน (Action Learning) เป็นการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้อง
กับแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิธีคิดแบบองค์รวมและการพัฒนาเชิงบูรณาการเป็นการพัฒนาอย่างมี
กระบวนการที่ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการท างานและทัศคติจากประสบการณ์จริงใน
การท างาน 
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท างาน คือ การเรียนรู้ที่มี
การน าปัญหาในการท างานมาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ มีการคิดหาวิธีแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ต้องมีการประชุม ระดมสมอง ประชุมย่อย (Focus 
Group) ของสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ต้องท างานร่วมกันเป็นทีม กล่าวโดยสรุปการพัฒนาคน เพ่ือพัฒนา
ระบบและพัฒนางาน เป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการบริหารงานเชิงบูรณาการและ
ส่งผลให้องค์ความรู้พัฒนาขึ้นตามล าดับ 
 การพัฒนาคนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) เป็นการพัฒนาเชิงบูรณาการที่
กระท าไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาระบบและการพัฒนางาน มีองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 
  1. วัฒนธรรมองค์ที่เป็นการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม บุคลากรท างานเป็นทีมใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และมีจิตส านึก ท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดเป้าหมายเป็นหลักท างานอย่างมีระบบ 
  2. มีผู้บริหาร หรือผู้ชี้น าที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคน พัฒนาระบบ และพัฒนางาน 
  3. มีกลุ่มผู้ปฏิบัติเป็นทีมเหมาะสม 
  4. มีการด าเนินการปฏิบัติอย่างมีข้ันตอน 
  5. มีการก าหนดปัญหาเพื่อเรียนรู้และสร้างผลงาน 
  6. มีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้จากการปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด าเนินการอย่างมีระบบด้วงวงจร P-D-C-A 
อย่างเป็นพลวัต (Dynamic) ตามวงจรเดมมิ่ง คือวางแผนการพัฒนา (Plan) น าพาสู่การปฏิบัติ (Do) 
เร่งรัดหาค าตอบ ตรวจสอบได้ค าตอบแนบเนียน (Check ) จะเกิดบทเรียนขึ้นใหม่น าไปต่อยอดเป็นวิธีที่
ดีต่อไป (Act) 
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ส่วนที่ 2 
 

ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู  
 
 การด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู โดยพัฒนา
เป็นรูปแบบ บันได 10 ขั้น (10 steps Models) มีข้ันตอนและกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
  บันไดขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparation stage) บุคลากรที่ท าหน้าที่นิเทศ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ให้ความรู้แก่
บุคลากรด้าน 
การจัดการ
ความรู้(KM) 
การ ที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และ 
การท างานเชิง
บูรณาการ 

2 วัน และ 
สอดแทรก 
ตลอด 
ระยะเวลา 
การวิจัย 

เพ่ือบุคลากรมี
ความรู้เข้าใจ และ
เห็นความส าคัญ
ในเรื่องต่อไปนี้ 
1. การจัดการ
ความรู้  
2. การท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
3. การท างานเชิง
บูรณาการ 

1. วิทยากรให้ความรู้และ
สร้างความ ตระหนักโดย
ใช้พระบรมราโชวาท และ
แนวทางปฏิบัติสู่องค์กร
แห่งการ เรียนรู้ 10
ประการ ของวิจารณ์พานิช  
2. สอดแทรกหลักการ
แนวคิดเชิง 
บูรณาการทุกครั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา (บอร์ด
บริหาร) และการประชุม 
วิชาการ 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
1. การจัดการความรู้  
2. การท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
3. การท างาน 
เชิงบูรณาการ 

2. บุคลากรท า
แบบประเมิน 
ค่านิยมสร้าง
ความรู้จากการ 
ปฏิบัติงานและ
ท ากิจกรรม 
สร้างค่านิยม
การสร้าง
ความรู้ 

1 วัน และ 
สอดแทรก 
ตลอด 
ระยะเวลา 
การวิจัย 

สร้างค่านิยมการ
เรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติงาน โดยใช้ 
กระบวนการ 
กลุ่มและวัด
ค่านิยมการสร้าง 
ความรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

1. ผู้วิจัยวัดค่านิยม 
การสร้างความรู้จาก  
การปฏิบัติงาน(Pretest)  
2. ผู้วิจัยและวิทยากรสร้าง
ค่านิยมการ 
สร้างความรู้จากการ
ปฏิบัติงานแก่ บุคลากร 

บุคลากรมีการสร้าง
ค่านิยมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงาน 
โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มและวัด 
ค่านิยมการสร้าง
ความรู้ 
ด้วยกระบวนการ
กลุ่ม 
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ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. ให้ความรู้แก่
บุคลากรด้าน 
การท างานเป็น
ทีม เทคนิค 
การฟังและ
การสะท้อนคิด 
ของกลุ่ม 

2 วัน
สอดแทรก 
ตลอด 
ระยะเวลา 
ของการวิจัย 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ค่านิยมการ
ท างานเป็นทีม 
สามารถฟังอย่าง 
ลึก และสามารถ
สะท้อนความ 
คิดเห็นได้ 

1. วิทยากรให้ความรู้ 
ความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักการ
ท างานเป็นทีม  
2. เทคนิคการฟังอย่าง
ลึกและการ สะท้อนคิด 

บุคลากรมีค่านิยม
การท างานเป็นทีม 
สามารถฟังอย่างลึก 
และสามารถสะท้อน
คิดความ คิดเห็นได้ 

4. ให้ความรู้เรื่อง
การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

2 วัน
สอดแทรก 
การให้ 
ความรู้ 
ตลอดการ 
วิจัย 

บุคลากรมีความรู้
เรื่องระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 
สถานศึกษา 

1. เชิญวิทยากร  
2. บุคลากรท าแบบ
ประเมินความรู้การ 
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

บุคลากรมีความรู้
เรื่องระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
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 บันไดขั้นที่ 2 ก าหนดประเด็นปัญหา (Hypothesis Formulation) ก าหนดประเด็นปัญหาที่
ได้จากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยแยกกลุ่มบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ จ านวน 6 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ 1 กลุ่ม 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานและครูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 1 กลุ่ม กลุ่มหัวหน้าระดับชั้นชั้น 2 
กลุ่ม และกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กลุ่ม 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. แบ่งบุคลากร
เป็น 6 กลุ่มเพ่ือ
เสนอประเด็น
ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
และคัดเลือก
ประเด็นปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข 
จ านวน 6 กลุ่ม 
ดังนี้ 
   1. กลุ่ม
ผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์ 
   2. ผู้ชว่ย
ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานและครู
รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ 
   3. กลุ่ม
หัวหน้า
ระดับชั้น 
   4. กลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1 วัน 1. เพ่ือนให้บุคลากร
สามารถเสนอ
ประเด็นปัญหาที่
เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน  
2. เพ่ือให้บุคลากร
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็น 
ปัญหา 

1. บุคลากร
รวมกลุ่มอภิปราย
และเสนอ ปัญหาใน
การท างานจากการ
ปฏิบัติการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล
ระบบงานประกัน 
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
2. บุคลากรร่วมกัน
พิจารณาตัดสิน 
วิธีการแก้ปัญหาที่มี
ความจ าเป็นที่ต้อง
หาวิธีการแก้ปัญหา
และพิจารณาเห็นว่า 
สามารถด าเนินการ
ได้โดยไม่ขัดต่อ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และนโยบายของ 
หน่วยงาน 

บุคลากรสามารถ
เสนอประเด็น 
ประเด็นปัญหาที่
เกิดจากการ
ปฏิบัติงานและ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาได้ 
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 บันไดขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing) แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และความคิดเห็น เพ่ือคัดเลือกปัญหา หาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ปัญหา (กลุ่มคละความรู้และ
ประสบการณ์) 
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรข้ากลุ่ม
ย่อย กลุ่มละ
ประมาณ 4-5 คน 
โดยคละความรู้และ
ประสบการณ์ 

30 นาที - เพ่ือให้บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน 
 

จัดกลุ่มบุคลากรเป็น
กลุ่ม 4-5 คละความรู้
และประสบการณ์ 
พร้อมคัดเลือกผู้น า
กลุ่ม 1 คน 

บุคลากรได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

2. บุคลากรในกลุ่ม
เสนอความคิดเห็น
เพ่ือคัดเลือกปัญหา 
จากการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล 
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีส าคัญ
ที่สุดของ 
กลุ่มตนเอง 
 

30 นาท ี - เพ่ือให้บุคลากร
สามารถคิด ตัดสินใจ
และแสดงความ
คิดเห็นปัญหา 
– บุคลากรมีทักษะ 
ประสบการณ์           
การประชุมกลุ่ม และ
มีทักษะการฟังอย่าง 
ลึก โดยใช้เทคนิค 
(AIC) 
 

บุคลากรในกลุ่ม
ช่วยกันเสนอความคิด
เห็นเพื่อคัดเลือก
ปัญหาที่ 
ส าคัญที่สุด 1 ปัญหา
และเรียงล าดับปัญหา
อ่ืนที่ไม่ส าคัญ
ตามล าดับ 
 

ไดประเด็นปัญหา
จากการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ
และ ประเมินผล
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีส าคัญ
ที่สุดของกลุ่ม 

3. บุคลากรในกลุ่ม
ช่วยกันหา 
ความส าคัญของ
ปัญหา 
 

30 นาที  
 

- เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ 
และมีทักษะ เชิง
วิเคราะห์ปัญหาของ
การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลระบบ 
การประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษา 
 

สมาชิกในกลุ่มเสนอ
ความส าคัญของ 
ปัญหาโดยการเล่าถึง
สถานการณ์ของ 
ปัญหา การนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ
และ ประเมินผลการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษา 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ  
และมีทักษะเชิง
วิเคราะห์ปัญหา 
ของการนิเทศ 
ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลระบบ
การประกัน 
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4. บุคลากรภาย 
ในกลุ่มช่วยกัน หา
สาเหตุของปัญหา

1 ชั่วโมง 
 

1. เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ
ในการอภิปราย 

สมาชิกในกลุ่มเสนอ
สาเหตุของปัญหา 
โดยใช้เทคนิค (AIC) 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ  
ในการอภิปราย
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ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

และ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อสามารถ
แก้ปัญหานั้นได้แล้ว
เสร็จ 

เสนอความคิดและรับ
ฟังข้อ โต้แย้งของ
สมาชิกกลุ่ม  
2. บุคลากรภายใน
กลุ่มได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้
และประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน 

และช่วยกันสรุป 
สาเหตุของปัญหา
และประโยชน์ของ
การแก้ปัญหาพร้อม
กับสร้างบรรยากาศท่ี
เป็นกัลยาณมิตรและ
เอ้ืออาทรต่อกัน 
 

เสนอความคิด  
และรับฟังข้อโต้แย้ง
ของสมาชิก กลุ่ม 
และภายในกลุ่มได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

5. บุคลากรภายใน
กลุ่มอภิปราย 
เสนอแนะ รับฟัง
ข้อเสนอแนะของ
สมาชิกเพ่ือหาทาง
แก้ไขปัญหาโดยใช้
ประสบการณ์ และ
ความรู้เดิม 
 

1 ชั่วโมง 
 

- เพ่ือให้บุคลากร
พัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ
และ ประเมินผล
ระบบประกัน 
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- เพ่ือให้บุคลากรมี 
ความสามารถในการ
น าเสนอความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ตนเองมีอยู่ 

สมาชิกกลุ่มอภิปราย 
โต้แย้งและสรุป 
วิธีการแก้ปัญหา 
โดยใช้เทคนิค (AIC) 
 

- บุคลากรได้พัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการ
นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผล ระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- บุคลากรมี
ความสามารถใน 
การน าเสนอความรู้ 
และประสบการณ์ที่
ตนเองมีอยู่ 

6. บุคลากรภายใน
กลุ่มช่วยกันท า
เอกสารพร้อมทั้ง
สรุปปัญหาที่เกิด
จากการท างานกลุ่ม
ของตนเอง  
1 ปัญหา 

1 ชั่วโมง เพ่ือให้บุคลากร
สามารถสรุป
สาระส าคัญและ
จัดท าเอกสาร
เกี่ยวกับปัญหาจาก
การท างาน 
ความส าคัญของ
ปัญหาสาเหตุและ
แนวทางการ
แก้ปัญหา 

บุคลากรช่วยกันท า
เอกสารปัญหาจาก
การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลระบบ
ประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา
ความส าคัญ สาเหตุ 
และแนวทางการ
แก้ปัญหา 

บุคลากรสามารถ
สรุป สาระส าคัญ
และจัดท าเอกสาร 
เกี่ยวกับปัญหาจาก
การท างาน 
ความส าคัญของ
ปัญหา สาเหตุ  
และแนวทางการ
แก้ปัญหา 
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บันไดขั้นที่ 4 สร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ สกัดความรู้ที่อยู่ภายใน (Tacit 
Knowledge)  
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรภายใน
กลุ่มค้นคว้าหา
ความรู้เรื่องการ
พัฒนา 
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหา
ที่ด ี
 

1 ชั่วโมง 
 

เพ่ือให้บุคลากรมี
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
รายงานประกันคุณ
ภายในสถานศึกษา
มากขึ้น 

ผู้ชี้น าของกลุ่ม
มอบหมายภารกิจ
ให้สมาชิกกลุ่ม
ศึกษาองค์ความรู้
ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
  

บุคลากรมีองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณ
ภายในสถานศึกษา
มากขึ้น 

2. บุคลากรภายใน
กลุ่มทุกกลุ่ม
น าเสนอองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม  

1 ชั่วโมง บุคลากรมี
ความสามารถใน
การเสนอความ
คิดเห็น และมีทักษะ
ในการฟังอย่างลึกมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานเป็นทีม 

ประชุมกลุ่มย่อย
บุคลากรภายในกลุ่ม 
(Focus Group) 
เพ่ือน าเสนอองค์
ความรู้การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

บุคลากรมี
ความสามารถใน
การเสนอความ
คิดเห็นและมีทักษะ 
ในการฟังอย่างลึกมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานเป็นทีม 

3. บุคลากรภายใน
กลุ่มระดม
ความคิดเพ่ือหา
แนวทางการ 
แก้ปัญหาและ
คัดเลือก แนวทาง
แก้ปัญหา 

1 ชั่วโมง 
 

บุคลากรมีทักษะ
ประสบการณ์ที่จะ
น าไปใช้ในการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลระบบ
การ ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
 

ประชุมกลุ่มย่อย
บุคลากรภายในกลุ่ม
เพ่ือระดมความคิด
เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาที่มีปลกระ
ทบและอุปสรรค
น้อยที่สุดและวาง
แผนการด าเนินการ  
 

บุคลากรมีทักษะ
ประสบการณ์ที่จะ
น าไปใช้ในการนิเทศ 
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล ระบบ
การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4
. 

บุคลากรทุกกลุ่ม
เสนอ แนวทาง
แก้ปัญหาและ 
ปรับปรุงพัฒนา

1 ชั่วโมง 
 

บุคลากรมีทักษะ 
ประสบการณ์  
การน าเสนอและมี
ความสามารถ  

ประชุมบุคลากรทุก
กลุ่ม/ทุกคนเพื่อรับ
ฟังแนวทางการ
แก้ปัญหาและ

บุคลากรมีทักษะ 
ประสบการณ์  
การน าเสนอและมี
ความสามารถ  
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แนวทาง 
แก้ปัญหาของทุก
กลุ่ม 

ในการคิดเชิง
วิเคราะห์ปัญหา 

แลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน 

ในการคิดเชิง
วิเคราะห์ปัญหา 

5
. 

บุคลากรแต่ละ
กลุ่มช่วยกันท า 
เอกสารแนวทาง
แก้ปัญหา 

2 ชั่วโมง 
 

บุคลากรสามารถท า
เอกสารสรุป 
แนวทางแก้ปัญหา 

บุคลากรในกลุ่ม
ช่วยกันท าเอกสาร
สรุป แนวทาง
แก้ปัญหา 
 

บุคลากรสามารถท า
เอกสาร สรุป
แนวทางแก้ปัญหา 

6
. 

บุคลากรในกลุ่ม
สังเกต พฤติกรรม
การท างาน
ร่วมกัน ตามแบบ
สังเกตพฤติกรรม 

15นาที  
 

สังเกตพฤติกรรม
ของตนเองและ 
สมาชิกในกลุ่ม 

บุคลากรในกลุ่มท า
แบบสังเกต
พฤติกรรม  
การท างานร่วมกัน 
 

บุคลากรมี
พฤติกรรมการ
ท างานที่เหมะสม 
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 บันไดขั้นที่ 5 สร้างผลงานที่เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างมีระบบ (How to) หรือนวัตกรรมที่จะ
แก้ปัญหาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์ 
เชิงบูรณาการ 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรผู้ท าหน้าที่
นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล ระบบ 
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดมความ
คิดเห็น แนวทาง 
แก้ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาเชิง
บูรณาการ 

1 ชั่วโมง 
 

เพ่ือให้บุคลากร
สามารถแสดงความ
คิดเห็นเพื่อจัดท า
โครงการแก้ปัญหา
งานเชิงบูรณาการได้ 
 

บุคลากรทุกคน
ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเพื่อจัดท า
โครงการเชิงบูรณา
การเพ่ือปรับปรุง 
บุคลากรทุกคน
ร่วมกันระดมความ
คิดเห็นเพื่อจัดท า
โครงการเชิงบูรณา
การเพ่ือและพัฒนา
ระบบประกัน 
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาเชิง
บูรณาการ 

ได้โครงการและ
เอกสารขุมความรู้ 10 
วิธีปฏิบัติการ: การ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา 

2. น าเสนอโครงการและ
เอกสารขุมความรู้ที่ได้
ให้ผู้เชี่ยวชาญรับทราบ 
 

5 วัน  
 

แก้ไขโครงการและ
เอกสารขุมความรู้
ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

เรียนเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
ให้ แนวทางในการ
ปรับปรุงโครงการ
และเอกสารขุม
ความรู้ให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

โครงการและ 
เอกสารขุมความรู้ 
ได้รับการแก้ไขตาม
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

3. บุคลากรด าเนินการ
ปฏิบัติ บริหาร  
การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

ภาคเรียน
ที่ 1/2563 

บุคลากรร่วมมือกัน
ท างานด้วย
บรรยากาศที่ดีเป็น
กัลยาณมิตรและ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 
ระหว่างปฏิบัติงาน 

บุคลากรปฏิบัติ
บริหารการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล 
เชิงบูรณาการใน
สถานศึกษา 

บุคลากรร่วมมือกัน
ท างานด้วยบรรยากาศ
ที่ดีเป็นกัลยาณมิตร
และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ระหว่าง
ปฏิบัติงาน 
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ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์ 
เชิงบูรณาการ 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. บุคลากรในกลุ่มสังเกต 
พฤติกรรมการท างาน
ร่วมกัน ตามแบบ
สังเกตพฤติกรรม 

15 นาที  
 

สังเกตพฤติกรรม
ตนเองและ สมาชิก
ภายในกลุ่ม 

บุคลากรในกลุ่มท า
แบบสังเกต
พฤติกรรม  
การท างานร่วมกัน 
 

บุคลากรมี
พฤติกรรมการ
ท างานเหมาะสม 

 
 บันไดขั้นที่ 6 ประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Appleton) เสนอผลงานร่วมกัน  
ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงงานเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ  
 
 
ที ่

ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์ 
เชิงบูรณาการ 

กิจกรรม 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. บุคลากรเสนอผล

การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและ 
ประเมินผลระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษารายกลุ่ม 
3 กลุ่ม 

3 ชั่วโมง 
 

เพ่ือให้บุคลากร
ท างานอย่างมี
ระบบ ตามวงจร
คุณภาพ  
P-D-C-A สามารถ
สรุปเสนองาน  
ของตนเองได้ 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรเพ่ือเสนอ
ความก้าวหน้าของการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลเชิง
บูรณาการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

บุคลากรท างาน
อย่างมีระบบ  
ตามวงจรคุณภาพ 
P-D-C-A สามารถ
สรุปเสนองานของ
ตนเองได้ 

2. บุคลากรให้
ข้อเสนอแนะจาก 
การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 

1 ชั่วโมง แนะน าเพ่ือให้งานมี
ความสมบูรณ์มาก
ขึ้น 

บุคลากรร่วมตรวจสอบ
วิธีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลระบบ 
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
สถานศึกษาให้ความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะ
นอกเหนือจากที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า 

บุคลากรได้รับ
ค าแนะน าเพ่ือให้
งานมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

3. บุคลากรในกลุ่ม
สังเกต พฤติกรรม
การท างานร่วมกัน 
ตามแบบสังเกต
พฤติกรรม 

15 นาที  
 

สังเกตพฤติกรรม
ของตนเอง สมาชิก
ภายในกลุ่มและ
สมาชิกท้ังหมด 

บุคลากรท าแบบสังเกต 
พฤติกรรมการ ท างาน
ร่วมกัน 
 

บุคลากรมี
พฤติกรรมการ
ท างานที่
เหมาะสม 
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 บันไดขั้นที่ 7 ส่งเสริมเติมความรู้ (Promote) น าผลงานที่เป็นนวัตกรรมไปปฏิบัติ 
ในสถานศึกษา  
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรน า
ผลงานไปปฏิบัติ 
ในสถานศึกษา  
 

ตลอดปี
การศึกษา 
2563 

เพ่ือให้บุคลากร
สามารถน าผลงานไป
ปฏิบัติจริงได้มีทักษะ 
ประสบการณ์ ในการ
นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและ 
ประเมินผลระบบ
ประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
อย่างบูรณาการ 

บุคลากรน าผลงานไป
ปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษา เพ่ือ
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลงานที่
เกิดข้ึนจากการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติและ
การสร้างความรู้ 
 

บุคลากรสามารถน า
ผลงานไป ปฏิบัติจริง
ได้มีทักษะ 
ประสบการณ ์ในการ
นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและ 
ประเมินผลระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
อย่างบูรณาการ 

2. บุคลากรทุกกลุ่ม
ร่วมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 
เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงผลงาน 
 

1 วัน  
 

เพ่ือให้บุคลากรบอก
ปัญหาการทดลองใช้
ผลงาน และเสนอ
แก้ไขปรับปรุงผลงาน
ได้ 
 

บุคลากรสามารถ
สังเกต วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ปัญหา
และมีการบันทึก
ข้อมูลน ามาประชุม
ร่วมกันภายในกลุ่ม 
เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 

บุคลากรสามารถ
บอกปัญหา การ
ทดลองใช้ผลงาน 
และเสนอแก้ไข
ปรับปรุงผลงานได้ 

4. บุคลากรในกลุ่ม
สังเกตพฤติกรรม
การท างาน
ร่วมกัน ตามแบบ
สังเกตพฤติกรรม 
 

15 นาที  
 

สังเกตพฤติกรรมของ
ตนเองและ สมาชิก
ในกลุ่ม 

บุคลากรท าแบบ
สังเกตพฤติกรรม 
การ ท างานร่วมกัน 
 

บุคลากรมีพฤติกรรม
การท างานที่
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 บันไดขั้นที่ 8 ประเมินผลงานและสรุปผล (Evaluate) ประเมินผลงานและสรุปผลงาน 
การเรียนรู้ สรุปนิยามการเรียนรู้จากประสบการณ์จาการปฏิบัติและการสร้างความรู้ 
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. บุคลากรและ
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน 
การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลระบบ
การ ประกัน
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

3 วัน 
 

เพ่ือให้บุคลากร
สามารถประเมินผล
งานของกลุ่มได้และ 
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ 
ประสบการณ์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อผลงาน 
 

บุคลากรประชุม
(Focus Group) และ 
ประชุมปฏิบัติการ
(Workshop) เพ่ือ
ประเมินผลงาน 
 

บุคลากรสามารถ
ประเมินผล งานของ
กลุ่มได้และพัฒนา 
ความรู้ 
ความสามารถ
ประสบการณ์และมี
ทัศนคติที่ดีต่อผลงาน 

2. ผู้วิจัยสรุปผลงาน
ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ของ
บุคลากร 

3 วัน  
 

ได้แบบสรุปผลงาน
เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

ประชุมทีมงานวิจัย 
 

 ได้แบบสรุปผลงาน
เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
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 บันไดขั้นที่ 9 ประเมินค่านิยม (Value) ประเมินค่านิยมรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้  
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้วิจัยด าเนินการให้
บุคลากร ทุกคนท า
แบบประเมิน 
ค่านิยมการสร้าง
ผลงาน (posttest) 
และแบบสอบถาม 
การพัฒนาบุคลากร
ด้วยการ เรียนรู้จาก
การปฏิบัติ 
 
 

1 ชั่วโมง บุคลากรมีความรู้และ
มี ประสบการณ์ 
สามารถท าแบบ 
ประเมินค่านิยม 
การสร้างผลงานและ
แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากร
ด้วยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติและการ
สร้างความรู้ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร จังหวัด
หนองบัวล าภู 
 

- ผู้วิจัยเตรียมแบบ
ประเมินค่านิยม การ 
สร้างผลงานและ
แบบสอบถามความ 
บุคลากรด้วยจากการ
ปฏิบัติและการสร้าง
ความรู้ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
- บุคลากรท าแบบ
ประเมินค่านิยมการ 
สร้างผลงานและ
แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากร
ด้วยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติและการ
สร้างความรู้ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร จังหวัด
หนองบัวล าภู 

บุคลากรมีความรู้และ
มีประสบการณ์
สามารถท าแบบ
ประเมินค่านิยมและ
สร้างผลงานและแบบ
แบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากร
ด้วยการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติและการ
สร้างความรู้ เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร จังหวัด
หนองบัวล าภู 
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 บันไดขั้นที่ 10 เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ (Social Service Activity)   
 

ที ่ ขั้นตอน ระยะเวลา 
วัตถุประสงค์เชิง

บูรณาการ 
กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้วิจัยและ
บุคลากร
เผยแพร่  
ผลงานให้
หน่วยงานอื่น 
รับทราบทั่ว
กัน 
 

ตั้งแต่ปี
การศึกษา 
2563เป็นต้น
ไป 

- บุคลากรมีความรู้  
ความสามารถและ 
ประสบการณ์ใน
การเผยแพร่ผลงาน 
- บุคลากรมีจิต
สาธารณะพร้อมที่
จะบริการงาน
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
ประเทศชาติ 

- เผยแพร่ผลงาน
ตามโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
19 และจังหวัด
ใกล้เคียงรวมถึง
บุคคลที่สนใจ
ผลงาน 
-เผยแพร่ผลงานลง
ในหนังสือ วารสาร 
และเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของ 
โรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร จังหวัด
หนองบัวล าภู 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถและ
ประสบการณ์ ใน
การเผยแพร่ผลงาน
และมีจิต 
สาธารณะพร้อมที่
จะบริการงาน
วิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ
ต่อไป 
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ส่วนที่ 3  
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 

 
 ในการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีเครื่องมือที่ใช้ประกอบการพัฒนาบุคลากร จ าวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
  1. แบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู้ (Pre-test) 
  2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของลุคลากรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้
จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้   
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แบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู้ (Pre-test) 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................ต าแหน่ง........................ .................. 
 
ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในระดับที่ตรงกับการกระท าของสมาชิกในกลุ่มของท่านมากท่ีสุด 

ข้อ ข้อค าถาม 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

      
1. การสร้างความรู้จาก
การศึกษาเอกสาร คู่มือ 
ต ารา หนังสือหรือเว็บไซต์ 

- ระดับ 3  เพ่ือนของท่านอ่านและศึกษาเอกสาร 
คู่มือ ต ารา หนังสือ หรือเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับ
การท างานบ่อยครั้งและน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
ในงานอย่างช านาญ หรือ สามารถแนะน าให้
เพ่ือนร่วมงานได้ 

      

- ระดับ 2 เพื่อนของท่านอ่านและศึกษาเอกสาร
คู่มือ ต ารา หนังสือ หรือเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับ
การท างานบางครั้งและน ามาใช้ในงาน 

      

- ระดับ 1 เพื่อนของท่านไม่เคย อ่านและศึกษา
เอกสาร คู่มือ ต ารา หนังสือ หรือเว็บไซต์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างาน 

      

2. การสร้างความรู้จากการ
อบรม  การสัมมนา  
การบรรยาย 

- ระดับ 3  เพ่ือนของท่านเข้าร่วมการอบรม การ
สัมมนา การบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
บ่อยครั้งและน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในงานอย่าง
ช านาญ หรือแนะน าให้เพ่ือนร่วมงานได้ 

      

 - ระดับ 2 เพื่อนของท่านเข้าร่วมการอบรม การ
สัมมนา การบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
บางครั้งและน ามาใช้ในงาน 

      

 - ระดับ 1 เพื่อนของท่านไม่เคย เข้าร่วมการ
อบรม การสัมมนา การบรรยายที่เก่ียวข้องกับ
การท างาน 

      

3. การสร้างความรู้ 
จากงานวิจยั 

- ระดับ 3  เพ่ือนของท่านอ่านและศึกษาข้อมูล
จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท างานบ่อยครั้ง
และน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในงานอย่างช านาญ 
หรือแนะน าให้เพ่ือนร่วมงานได้ 

      
      

 - ระดับ 2 เพื่อนของท่านอ่านและศึกษาข้อมูล
จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท างานบางครั้ง 

      

 
 

- ระดับ 1 เพื่อนของท่านไม่เคย อ่านและศึกษา
ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

      
4. การสร้างความรู้จากการ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แนวคิด  และประสบการณ์ 

- ระดับ 3  เพ่ือนของท่านแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แนวคิดและประสบการณ์กับเพ่ือน
ร่วมงานบ่อยครั้งและน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ใน
งานอย่างช านาญ หรือ แนะน าให้เพ่ือนร่วมงาน
ได้ 

      

 - ระดับ 2 เพื่อนของท่านมักแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แนวคิดและประสบการณ์กับเพ่ือน
ร่วมงานบางครั้ง 

      

 - ระดับ 1 เพื่อนของท่านไม่เคย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แนวคิดและประสบการณ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน 

      

5. การสร้างความรู้จากการ 
ปฏิบัติและฝึกฝน 

- ระดับ 3  เพ่ือนของท่านปฏิบัติและฝึกฝนงาน
บ่อยครั้งจนมีความช านาญหรือแนะน าความรู้ที่
ได้ให้แก่เพ่ือนร่วมงาน 

      

 - ระดับ 2 เพื่อนของท่านปฏิบัติและฝึกฝนงาน
เป็นบางครั้งและน ามาใช้งาน 

      

 - ระดับ 1 เพื่อนของท่านไม่เคย ปฏิบัติและ
ฝึกฝนในงานของเขาเลย 

      

6. การสร้างความรู้จากการ 
สังเกตการท างานของบุคคล
อ่ืนและน าไปใช้ 

- ระดับ 3  เพ่ือนของท่านสังเกตการท างานของ
บุคคลอื่น ๆ และน ามาปรับใช้กับการท างานของ
เขาบ่อยครั้งหรือแนะน าให้แก่เพ่ือนร่วมงานได้ 

      

 - ระดับ 2 เพื่อนของท่านสังเกตการท างานของ
บุคคลอื่น ๆ และน ามาปรับใช้กับการท างานของ
เขาเป็นบางครั้ง  

      

 - ระดับ 1 เพื่อนของท่านไม่เคย สังเกตการ
ท างานของบุคคลอ่ืน ๆ และน ามาปรับใช้กับการ
ท างาน 

      

 
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบของท่านจะถูกปกปิดตามจรรยาบรรณของการวิจัย 
    และไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
 
 แบบสังเกตฉบับนี้เป็นแบบสังเกตบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติตามข้ันตอน การพัฒนา
บุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสร้างความรู้ 
  1. ขอบเขตที่สังเกตได้แก่ข้ันตอนของการสร้างความรู้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติในขั้นตอน
ที่ 3-7  
  2. ประเด็นการสังเกตได้แก่การปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอนและปัญหาที่เกิดข้ึน ในขณะ
ปฏิบัติตามรายละเอียดขั้นตอน 
  3. บุคคลที่สังเกตได้แก่ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
  4. ผู้ที่ท าการสังเกตได้แก่ตนเองและสมาชิก 
 เกณฑ์การสังเกต Cohen,et al (1994)  
      2  หมายถึง มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติ 3-4 ครั้ง 
      1  หมายถึง มีการปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติ 1-2 ครั้ง 
      0  หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ  หมายถึง ปฏิบัติ 0 ครั้ง 
       
 จงระบุคะแนนลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุด 
 
   ขั้นตอนที่ 3 บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็น 

พฤติกรรมที่สังเกต 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

      
1. มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือคัดเลือกเป็นที่เก่ียวข้องกับ 
   การท างานในกลุ่ม 

      

2. มีการเล่ารายละเอียดของปัญหาและความส าคัญ ของปัญหา 
   ในการท างานในกลุ่มงานของตน 

      

3. มีการอธิบายถึงสาเหตุหรือความส าคัญของปัญหา       
4. ประสบการณ์ตนเองและจาก ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม       
 
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ...........................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
........................................................ ...........................................................................................................  
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   ขั้นตอนที่ 4 บุคลากรสร้างความรู้และการพิจารณาความถูกต้องของความรู้ 

พฤติกรรมที่สังเกต 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

      
1. มีการค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการด าเนินการ 
    แก้ไขปัญหา 

      

2. ให้ข้อมูลที่ตนเองได้ค้นคว้ามาให้สมาชิกในกลุ่มรับทราบ       
3. มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา       
4. มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา        
5. มีการร่วมสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา       
 
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ...........................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
   ขั้นตอนที่ 5 บุคลากรสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรม 

พฤติกรรมที่สังเกต 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

      
1. มีการแสดงความคิดเห็นในการเขียนโครงการ       
2. มีการร่วมมือกันเสนอโครงการให้กลุ่มอ่ืนและผู้ทรงคุณวุฒิ 
    รับทราบ 

      

3. มีการร่วมมือแก้ไขโครงการตามค าแนะน าของ ผู้ทรงคุณวุฒิ       
4. มีการร่วมมือในการสร้างผลงาน       
 
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................. ...........................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................ ...........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ..................................................................... 
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   ขั้นตอนที่ 6 ผู้วิจัยตรวจสอบความก้าวหน้าผลงานที่เป็นนวัตกรรมจากการปฏิบัติ 
       งานของบุคลากร 

พฤติกรรมที่สังเกต 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

      
1. มีการร่วมเสนอความก้าวหน้าการสร้างผลงาน       
2. มีการร่วมแสดงความเห็นเพ่ือให้ผลงานสมบูรณ์มากข้ึน       
3. มีการร่วมมือในการแก้ไขโครงการตามค าแนะน า       
 
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ...........................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
 
   ขั้นตอนที่ 7 บุคลากรน าผลงานไปปฏิบัตงิานจริง 

พฤติกรรมที่สังเกต 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

      
1. มีการน าผลงานที่ได้ไปทดลองใช้งาน       
2. มีการบอกถึงปัญหาในการทดลองใช้ผลงานในงาน       
3. มีการร่วมมือในการแก้ไขปรับปรุงผลงานในงาน       
4. มีการร่วมมือกันน าเสนอผลงานที่สมบูรณ์       
 
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ...........................................................
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
........................................................ ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของลุคลากรที่มีต่อรูปแบบ 

การพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้ 
 
 แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
ด้วยการเรียนรู้จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
และการสร้างความรู้ 
  ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
 ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
และการสร้างความรู้ 
  ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดโดยมี
เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
    5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมมากที่สุด 
    4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมมาก 
    3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมปานกลาง 
    2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมน้อย 
    1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า เหมาะสมน้อยที่สุด 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บันไดขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparation stage)  
1.1 การให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการจดัการความรู้ (KM) เทคนิคการฟังอย่างลึก   
     เทคนิคAIC 

     

1.2 การให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์      
1.3 การให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      
1.4 บุคลากรท าแบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู้ (Pretest)      
1.5 กิจกรรมการสร้างค่านิยม การสร้างความรู้แก่บุคลากร      
 
ท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด  โปรดระบุ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บันไดขั้นที่ 2 ก าหนดประเด็นปัญหา (Hypothesis  Formulation)       
2.1 กลุ่มบุคลากรศึกษาเสนอประเด็นปัญหาของหน่วยงาน      
2.2 กลุ่มบุคลากรเล่าถึงปัญหาในหน่วยงาน      
2.3 กลุ่มบุคลากรศึกษาสรุปประเด็นปัญหาในหน่วยงาน      
2.4 กลุ่มบุคลากรเสนอประเด็นปัญหาของกลุ่มงานตนเอง      
2.5 บุคลากรเข้ากลุ่มย่อยในกลุ่มงานเดียวกนั 3-7 คน      
2.6 บุคลากรท าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกัน      
 
ท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด  โปรดระบุ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บันไดขั้นที่ 3 แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge sharing)       
3.1 บุคลากรในกลุ่มเล่าความส าคัญหรือสาเหตุของปัญหา ใน กลุ่มงาน       
3.2 บุคลากรในกลุ่มเสนอความคิดเห็นเพ่ือคัดเลือกปัญหาจากการท างานที่ส าคัญ 
     ที่สุดในกลุ่มตนเอง 

     

3.3 บุคลากรในกลุ่มช่วยกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ 
     และความรู้ที่ตนเองมี 

     

3.4 บุคลากรในกลุ่มช่วยกัน ท าเอกสารสรุกเก่ียวกับปัญหาจากการท างานในกลุ่มงาน 
      ตนเอง 1 ปัญหาความส าคัญ สาเหตุ  และแนวทางการแก้ปัญหา 

     

3.5 บุคลากรในกลุ่มท าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ร่วมกัน      
 
ท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด  โปรดระบุ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บันไดขั้นที่ 4 สร้างความรู้และตรวจสอบความถูกต้อง ของความรู้ สกัดความรู้ 
                 ทีอ่ยู่ภายใน  (Tacit Knowledge)  

     

4.1 บุคลากรในกลุ่มสิบค้นข้อมูลเพื่อเพ่ิมเติมหาแนวทางการแก้ปัญหา      
4.2 บุคลากรในกลุ่มสร้างความรู้โดยการอภิปราย  เสนอแนะ เพ่ือหาแนวทาง 
      การแก้ปัญหา 

     

4.3 บุคลากรในกลุ่มคัดเลือกแนวทางการแก้ปัญหา      
4.4 บุคลากรในกลุ่มสรุปแนวทางการแก้ปัญหา      
4.5 บุคลากรในกลุ่มช่วยกันท าเอกสารสรุปแนวทางการ แก้ปัญหา      
4.6 บุคลากรในกลุ่มท าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ร่วมกัน      
 
ท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด  โปรดระบุ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บันไดขั้นที่ 5 สร้างผลงานที่เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างมีระบบ  (How to)       
5.1 บุคลากรในกลุ่มระดมความคิดเห็นเพ่ือเขียนเป็นโครงการ      
5.2 กลุ่มน าเสนอโครงการให้กลุ่มอ่ืนและผู้ทรงคุณวุฒิรับทราบ      
5.3 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าเสนอแนะ      
5.4 กลุ่มด าเนินการสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรม      
5.5 บุคลากรในกลุ่มท าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ร่วมกัน      
 
ท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด  โปรดระบุ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บันไดขั้นที่ 6 ประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Appleton)      
6.1 กลุ่มน าเสนอความก้าวหน้าการสร้างผลงานโดยช่วยกัน สรุป      
6.2 กลุ่มอ่ืนให้ค าเสนอแนะ การสร้างผลงาน      
6.3 บุคลากรในกลุ่มท าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ร่วมกัน      
 
ท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด  โปรดระบุ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ประโยชน์ที่ทา่นได้รับจากการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บันไดขั้นที่ 7 ส่งเสริมเติมความรู้ (Promote)       
7.1 บุคลากรในกลุ่มน าผลงานไปทดลองใช้ในการท างาน      
7.2 กลุ่มน าผลงานมาปรับปรุงแก้ไข      
7.3 บุคลากรในกลุ่มร่วมกันท าให้ผลงานสมบูรณ์      
7.4 บุคลากรในกลุ่มช่วยกันท าเอกสารสรุปเกี่ยวกับปัญหาในการทดลองใช้ผลงาน 
     และวิธีการแก้ไขและปรับปรุง ผลงาน 

     

7.5 บุคลากรในกลุ่มท าแบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน ร่วมกัน      
 
ท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด  โปรดระบุ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
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ประเด็นการพิจารณา 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

บันไดขั้นที่ 8 ประเมินผลงานและสรุปผล (Evaluate)       
8.1 ประเมินผลงานที่เป็นนวัตกรรมโดยกลุ่มตนเอง กลุ่มอ่ืนและผู้ทรงคุณวุฒิ      
8.2 ผู้วิจยัสรุปผลการประเมิน      
8.3 บุคลากรในกลุ่มท าแบบประเมินค่านิยมการสร้างความรู้ (posttest) การสร้างความรู้ 
      ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

     

8.4 เผยแพร่ผลงานให้หน่วยงานอื่นทราบ      
 
ท่านพบอุปสรรคหรือปัญหาด้านใด  โปรดระบุ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ท่านแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
 
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการปฏิบัติในขั้นตอนนี้ 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 
 
 ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
  ค าชี้แจง : โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีต่อรูปแบบ 

การพัฒนาบุคลากรด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการสร้างความรู้ ส าหรับลุคลากรที่ท าหน้าที่ นิเทศ 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล ส าหรับการประคุณคุณภาพภายในสถานศึกษา 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………..…………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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