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คู
มือกระบวนการบริหารแบบเก�าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ของทีมนิเทศ ติดตาม ช
วยเหลือ  (Supervisional Team) 
 
1. กรอบการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4S2T 

กระบวนการบริหารแบบเก าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 เป7นการประยุกต1 ใช แนวคิดรูปแบบการพัฒนา
องค1การสู*ความเป7นเลิศของแม็กคินเซย1 (Mc Kinsey) ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนโดย นายทอม พีเตอร1 และนาย
โรเบิร1ต วอเตอร1แมน (Tom Peters and Robert Waterman) ในช*วงปQ  1980 เป7นแนวคิดท่ี
สามารถนํามาใช ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององค1การให มีคุณภาพ จัดหน*วยงาน และ
กระบวนการท่ีจําเป7น กําหนดวิธีการท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะใช กลยุทธ1นําเสนอ และสามารถนําไปใช เป7น
องค1ประกอบของทีมงาน หรือโครงการให มีประสิทธิผล และน อมนําศาสตร1พระราชา มิติ “เข าใจ 
เข าถึง พัฒนา” ซึ่งเป7นหน่ึงในหลักการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ได พระราชทานเพื่อการแก ไขปWญหาในด านต*างๆ ของประเทศ ทําให ผู ศึกษาเกิดแนวคิดการ
บริหารงาน ท่ีเรียกว*า “การบริหารงานแบบเก าอ้ี 3 ขา (3–Legged Stool)” ซ่ึงเป7นกระบวนการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการขับเคลื่อนของทีมงาน 3 ทีมท่ีมีบทบาทหน าท่ีท่ีแตกต*าง
กัน ภายใต เป̂าหมายในการทํางานเดียวกัน เพ่ือให เกิดสัมฤทธิผลด านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 กําหนดชื่อเฉพาะว*า 
“กระบวนการบริหารแบบเก าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด  4S2T” รายละเอียดดังแผนภาพท่ี 1 
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3 legged stool administrational process in 4S2T concept 
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องค1ประกอบของแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4S2T มี 6 องค1ประกอบ ดังนี้ 
1. Strategy (S) กลยุทธ1ขององค1กร  
การบริหารเชิงกลยุทธ1เป7นกระบวนการท่ีได มา ซ่ึงวิสัยทัศน1ขององค1กร เป̂าหมายของคุณภาพ

การศึกษาขององค1กร พันธกิจขององค1กร และผู รับบริการ/ผู มีส*วนได ส*วนเสียขององค1กร  การบริหาร
เชิงกลยุทธ1จะช*วยให องค1กรกําหนดและพัฒนาข อได เปรียบทางการแข*งขันข้ึนมาได  และเป7นแนวทาง
ท่ีบุคคลภายในองค1กรรู ว*า จะใช ความพยายามไปในทิศทางใด จึงจะทําให สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ ได ร*วมกันกําหนดวิสัยทัศน1 
พันธกิจ เป̂าประสงค1และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 
1 ไว ดังนี้ 

วิสัยทัศน1   
มุ*งม่ันสู*คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา น อมนําศาสตร1พระราชาสู*การพัฒนาอย*างยั่งยืน 
พันธกิจ  
1.  ส*งเสริม สนับสนุนให ประชากรในวัยเรียนทุกคนได รับการศึกษาอย*างท่ัวถึงและ 

มีคุณภาพ 
2.  ส*งเสริมให ผู เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค1ตามหลักสูตรและ

ค*านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปWญหาและความต องการ 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน นการมีส*วนร*วม เพ่ือส*งเสริมความรับผิดชอบต*อคุณภาพ 

การศึกษา 
5.  ส*งเสริมสนับสนุนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช ในการจัดการศึกษา  

และการดํารงชีวิต 
6.  ส*งเสริมสนับสนุนน อมนําศาสตร1พระราชาสู*การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช 

ขบวนการลูกเสือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค1 
7.  ส*งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช ทรัพยากรและภูมิปWญญาท องถ่ิน 
เป̂าประสงค1 
1.  ผู เรียนระดับก*อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามช*วงวัยและมีคุณภาพ 
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย*างท่ัวถึง มีคุณภาพ  

และเสมอภาค 
3.  ผู เรียนมีทักษะท่ีเหมาะสม มีการเรียนรู ท่ีมุ*งผลสัมฤทธิ์และดํารงชีวิตภายใต หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีทักษะท่ีเหมาะสม มีวัฒนธรรมการทํางานท่ี

มุ*งเน นผลสัมฤทธิ์และดํารงชีวิตภายใต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป7นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู*คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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6.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบูรณาการการทํางานและเน นการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส*วนร*วม 

7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้ 
7.1 ค*าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถม 

ศึกษาปQท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 6 อยู*ลําดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ 
7.2 ค*าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถม 

ศึกษาปQท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปQท่ี 6 สูงกว*าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
7.3 ค*าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปQท่ี 3 

รวม 3 ด าน เพ่ิมข้ันร อยละ 3 และอยู*ในระดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 
8.  การบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 

8.1. ผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกตัวบ*งชี้  ได ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
และคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  0.50 

8.2 ผลการประเมินส*วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ (ตามมาตรา  44)  ทุกองค1ประกอบสูงกว*าเป̂าหมาย 

8.3 ผลการดําเนินงานจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนทุกตัวบ*งชี้
อยู*ในระดับดีข้ึนไป 

8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร*งใสในการดําเนินงานของหน*วยงานภาครัฐ  
(ITA : Integrity & Transparency Assessment) ผ*านการประเมินระดับดีเยี่ยม 

ท้ังนี้ได กําหนดเป7นนโยบาย ดังนี้ 
นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู เรียน 
นโยบายท่ี 3 การพัฒนาผู บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4 การสร างโอกาสในการเข าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ําด านการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

2.  Skill (S) ทักษะ  ความรู�  ความสามารถ 
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล ท่ีสังกัดในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ซ่ึงสามารถแยกทักษะออกเป7น 2 ด านหลัก คือ ทักษะด านงานอาชีพ 
(Occupational Skills) เป7นทักษะท่ีจะทําให บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตําแหน*งหน าท่ีได  ตาม
หน าท่ีและลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ได แก* ด านการเงิน ด านบุคคล ด านวิชาการ ด านการบริหารท่ัวไป  
ซ่ึงอยู*บนพ้ืนฐานการศึกษา หรือได รับการอบรมเพ่ิมเติม ส*วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาด
พิเศษ (Aptitudes  and special talents) นั้น อาจเป7นความสามารถท่ีทําให บุคลากรนั้นๆ โดดเด*น
กว*าคนอ่ืน ส*งผลให มีผลงานท่ีดีกว*าและเจริญก าวหน าในหน าท่ีการงานได รวดเร็ว ซ่ึงสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 มุ*งเน นท้ัง 2 ความสามารถควบคู*กันไป โดยมีการ
พัฒนาบุคลากร ท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและในสถานศึกษา เพ่ือให บรรลุตามกลยุทธ1ท่ีวางไว   
ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรนั้น ได ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน*วยงานภายนอกท่ีได ทํา
ความตกลงว*าด วยความร*วมมือในการพัฒนาบุคลากร ได แก* มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและสถาบัน
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ1  

3.  Style  (S)  รูปแบบการบริหารจัดการ 
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 เป7นองค1ประกอบท่ีสําคัญของสภาพแวดล อมภายในองค1กร  
ผู นําท่ีประสบความสําเร็จ จะมีการวางโครงสร างวัฒนธรรมองค1กร ด วยการเชื่อมโยงระหว*างความ
เป7นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณวิชาชีพให เกิดข้ึน 

ด วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 มีจํานวนโรงเรียน
ท้ังสิ้น จํานวน 120 โรงเรียน กระจายอยู*ตามอําเภอท้ัง 4 อําเภอ ระยะทางจากสํานักงานถึงโรงเรียน
สุดท าย มีระยะทาง 150 กิโลเมตร กอปรกับมีจํานวนบุคลากรทางด านบริหารและนิเทศกํากับ 
จํานวนน อย ภารกิจมาก จึงมีเวลาออกติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนน อยมาก เพ่ือสร างขวัญ
กําลังใจ จึงจําเป7นต องอาศัยเครือข*ายของการนิเทศติดตาม ได แก* ผู อํานวยการสถานศึกษานิเทศ
ภายในและกําหนดให รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและศึกษานิเทศก1ออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนให ครบ ทุกโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ โดยให งบประมาณสําหรับออกนิเทศติดตาม จํานวน 
190,000 บาท สําหรับผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต องตรวจเยี่ยมให ครบทุกโรงเรียน  
ท้ังนี้ ยึดแนวทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู*หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ท่ีว*า “เข าใจ  เข าถึง  พัฒนา” นั่นคือ 

ครูต องรู จักเด็กทุกคน   
ผู บริหารสถานศึกษาต องรู จักครูทุกคน  และเด็กทุกคน 
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

และศึกษานิเทศก1ต องรู จักผู บริหารสถานศึกษา ต องรู จักครูทุกคนและเด็กทุกคน 
จากนั้นเม่ือรู จักคน รู จักพ้ืนท่ีอย*างละเอียดดีแล ว ก็สามารถเข าใจปWญหา จุดเด*น จุดด อย  

วิธีการบริหาร วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ของครู ตลอดท้ังทําให ทราบว*านักเรียนแต*ละคนแต*ละ
โรงเรียนมีใครบ างท่ีเด*น ต องได รับการส*งเสริมให เกิดความเป7นเลิศ และมีใครบ างท่ีต องได รับการ
พัฒนาตามศักยภาพและท่ีสําคัญ “ผู นําทําด วย  ผู ตามต องช*วยกันทํา” 

4.  Shared  Vision (S) วิสัยทัศน1ร
วม 
วิสัยทัศน1ขององค1กร บุคลากรทุกภาคส*วนต องมีวิสัยทัศน1ร*วมกัน มีค*านิยมและบรรทัดฐานท่ี

ยึดถือร*วมกัน โดยบุคลากรทุกภาคส*วนท่ีอยู*ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ใช เป7นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู บริหารภายในองค1กร เรียกว*า วัฒนธรรมองค1กร รากฐานของวัฒนธรรมองค1กรเป7นความเชื่อ  
ค*านิยมท่ีสร างรากฐานทางปรัชญา เพ่ือเป7นทิศทางขององค1กรท่ีสะท อนให เห็นถึงบุคลิกภาพและ
เป̂าหมายของผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 และ
ความเชื่อเหล*านั้น จะกําหนดบรรทัดฐานเป7นพฤติกรรมประจําวันข้ึนมาภายในองค1กร ซ่ึงค*านิยมและ
ความเชื่อได ถูกยอมรับท่ัวท้ังองค1กร และบุคลากรกระทําตามค*านิยมเหล*านั้นแล วทําให องค1กรมี
วัฒนธรรมท่ีเข มแข็งในกระบวนการให ทุกคนมีวิสัยทัศน1ร*วมกัน จึงเป7นวิธีการหล*อหลอมให บุคลากรใน
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สํานักงานฯ และในสถานศึกษามีความเป7นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักความผูกพันในองค1กร   
มีแนวทิศทางเดินท่ีเป7นแนวเดียวกัน สู*เป̂าหมายเดียวกัน ซ่ึงผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พร อมด วยรองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได ประชุมสร างความรู ความเข าใจเรื่อง
วิสัยทัศน1 พันธกิจ เป̂าหมายและนโยบายการทํางานให กับบุคลากรท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และในสถานศึกษาอย*างชัดเจนและถ*องแท  

5.  Technology  (T)  เทคโนโลยี   
ถือว*าเป7นเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารยุคปWจจุบัน ท้ังยังส*งเสริมการเรียนรู ในศตวรรษท่ี  

21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ได ร*วมกันกําหนดอัตลักษณ1 ไว 
ดังนี้ ยิ้ม ไหว  ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม ความทันสมัยในท่ีนี้คือทันสมัยทางด านเทคโนโลยี และ
ทันสมัยทางด านความคิด ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญนี้ กอปรกับ
ต องการให ผู บริหารอยู*โรงเรียน ครูอยู*ห องเรียน จึงได ดําเนินการให มีการพัฒนาการประชุมครูหรือ
ผู บริหาร จากท่ีต องเดินทางมาประชุมท่ีสํานักงานฯ เป7นการประชุมทางไกลผ*านระบบวีดีโอ (VDO 
Conference) โดยสามารถประชุมจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1  
เขต 1 ไปถึงทุกโรงเรียน ซ่ึงสร างความพึงพอใจให กับครูและผู บริหารได เป7นอย*างดี ลดค*าใช จ*ายและ
ปWจจัย ความเสี่ยงทุกประการ นอกจากนี้ ยังประยุกต1ใช โปรแกรมต*างๆ ท่ีมีใช ในสาธารณะมาใช ใน 
การบริหารได อย*างมีประสิทธิภาพ 

6.  Team (T) ทีม 
ทีมเป7นการทํางานของบุคคลต้ังแต* 2 คนมารวมตัวกัน ด วยวัตถุประสงค1เดียวกับและมุ*งม่ัน

การทํางานเพ่ือให เกิดประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 
มีการกําหนดโครงสร างการบริหารงานเป7น 9 กลุ*ม 1 หน*วย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ*งส*วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบ*งส*วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมี
การแบ*งทีมในการปฏิบัติหน าท่ีเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ ได แก* ทีมอํานวยการ 
(Administer Team) ประกอบด วย ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผู อํานวยการกลุ*มทุกกลุ*ม และศึกษานิเทศก1 ทีมปฏิบัติ (Active 
Team) ประกอบด วย ผู อํานวยการสถานศึกษา ครูผู สอนและศึกษานิเทศก1 และทีมนิเทศ ติดตาม 
ช*วยเหลือ (Supervisional Team) ประกอบด วย ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รอง
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก1 นายกสมาคมครูและผู บริหารสถานศึกษา ท้ัง 
4 อําเภอ ประธานศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ท้ัง 19 ศูนย1 ซ่ึงการทํางานเป7น
ทีม ไม*ว*าจะเป7นทีมตามโครงสร างการบริหารงาน หรือทีมเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ล วน
เป7นการทํางานท่ีต*างเพียงบทบาทหน าท่ี แต*ทุกทีมมีเป̂าหมายการทํางานเดียวกัน ซ่ึงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผู 
มีส*วนเก่ียวข องได กําหนดวิสัยทัศน1 พันธกิจ เป̂าประสงค1 และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ไว ชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญ (Priority) และมี
ผลการทํางาน (Performance)  ท่ีครอบคลุม  
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2. กระบวนการบริหารงานแบบเก�าอ้ี  3  ขา  (3 – Legged  Stool)  
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ด วยการบริหารงานแบบเก าอ้ี 3 ขา เป7นกระบวนการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการขับเคลื่อนของทีมงาน 3 ทีม ท่ีมีบทบาทหน าท่ีท่ีแตกต*างกันไป ภายใต 
เป̂าหมายในการทํางานเดียวกัน เพ่ือให เกิดสัมฤทธิผลด านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1  

                               
                     
                     
 
 
 

  
 

 
ภาพท่ี 4.2 การบริหารงานแบบเก าอ้ี 3  ขา (3 – Legged Stool) 

 
กระบวนการบริหารงานแบบเก าอ้ี 3 ขา (3 – Legged Stool) ประกอบด วย  
1.  1–Legged Stool ทีมอํานวยการ (Administer Team)  
2.  2–Legged Stool ทีมปฏิบัติ (Active  Team)  
3.  3–Legged Stool ทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ (Supervisional Team)  

 
3. การดําเนินงานของทีมนิเทศ ติดตาม ช
วยเหลือ (Supervisional Team) 

ทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ (Supervisional Team) เป7นคณะบุคคลท่ีได รับมอบหมายให 
เข าไปนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือโรงเรียนในอําเภอท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงเป7นโรงเรียนในอําเภอเดียวกับ 
ทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือปฏิบัติงานอยู* ทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือนี้ จึงเป7นทีมงานท่ีอยู*ในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีความเข าใจในบริบทของโรงเรียน และสามารถช*วยเหลือโรงเรียนเม่ือเกิดปWญหา หรือต องการ 
ความช*วยเหลือได ทันท*วงที 

3.1 วัตถุประสงค1ของทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ  
เพ่ือนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให เป7นไปตาม

นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 

3.2 คณะทํางานของทีมนิเทศ ติดตาม ช
วยเหลือ 
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษานิเทศก1 นายกสมาคมครูและผู บริหารสถานศึกษา ท้ัง 4 อําเภอ ประธานศูนย1ส*งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ท้ัง 19 ศูนย1 
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3.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3.3.1 ข้ันเข�าใจ  
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ประชุม

รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก1 นายกสมาคมครูและผู บริหารสถานศึกษา 
ท้ัง 4 อําเภอ ประธานศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ท้ัง 19 ศูนย1และผู อํานวยการ สถานศึกษา
ทุกแห*ง  เพ่ือแจ งนโยบายการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และทํา
ความเข าใจถึงความสําคัญและบทบาทหน าท่ีทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือแต*ละอําเภอในการนิเทศ 
ติดตาม ช*วยเหลือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต*ละโรงเรียน 

 
3.3.2 ข้ันเข�าถึง  

1)  ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 
และผู มีส*วนเก่ียวข องกําหนดตัวบุคคลและแต*งต้ังหน*วยปฏิบัติการพิเศษ เพ่ือนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ  
โรงเรียนท้ัง 4 อําเภอ 

2)  กําหนดบทบาทหน าท่ีของหน*วยปฏิบัติการพิเศษของแต*ละศูนย1และแต*ละ
อําเภอ 

3.3.3 ข้ันพัฒนา 
ในส*วนของข้ันการพัฒนา ผู ศึกษากําหนดแนวทางพัฒนาเป7น 3 ข้ันตอน คือ การดําเนินงาน  

การกํากับติดตาม และการประเมินผล 
3.3.3.1  การดําเนินงาน  

1) จัดต้ังหน*วยปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด วย รองผู อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา นายกสมาคมครูและผู บริหารสถานศึกษา ท้ัง 4 อําเภอ ประธานศูนย1ส*งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก1 รับผิดชอบติดตาม นิเทศ ช*วยเหลือ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ1 อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน 
อําเภอบางสะพานน อย  ดังนี้ 

1.1) อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ1 จํานวน 6 คณะ รับผิดชอบ 6 ศูนย1  
ได แก* ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนบ*อนอก ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัด
การศึกษากลุ*มโรงเรียนอ*าวน อยนิคม 1 ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียน 
อ*าวน อยนิคม 2 ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนอ*าวน อยนิคม 3 ศูนย1ส*งเสริม
ประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนคลองวาฬ และศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*ม
โรงเรียนห วยทราย 

1.2) อําเภอทับสะแก จํานวน 4 คณะ รับผิดชอบ 4 ศูนย1 ได แก* ศูนย1
ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนห วยยาง ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*ม
โรงเรียนทับสะแกนาหูกวาง ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนอ*างทองและศูนย1
ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนเขาล านพัฒนา 

1.3) อําเภอบางสะพาน จํานวน 5 คณะ รับผิดชอบ 5 ศูนย1 ได แก* ศูนย1
ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนธงชัย ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษา 
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กลุ*มโรงเรียนชัยเกษม ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนแม*รําพึงพงศ1ประศาสน1  
ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพ จัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนกําเนิดนพคุณ และศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัด
การศึกษากลุ*มโรงเรียนร*อนทองมงคล  

1.4)  อําเภอบางสะพานน อย จํานวน 4 คณะ รับผิดชอบ 4 ศูนย1 ได แก*  
ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนบางสะพาน ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัด
การศึกษากลุ*มโรงเรียนไชยราชช างแรก ศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียน 
ทรายทอง และศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพจัดการศึกษากลุ*มโรงเรียนปากแพรก 

2) กําหนดปฏิทินการนิเทศ  ติดตาม  ช*วยเหลือ  
3) หน*วยปฏิบัติการพิเศษ รณรงค1 เร*งรัด ติดตาม นิเทศการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย*างต*อเนื่อง กระชั้นชิด แก ไขปWญหาและวางรูปแบบพัฒนาได อย*างอิสระ พร อม
ท้ังมอบหมายให รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีนําผลการดําเนินงานการนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ  
กลับมาเข าท่ีประชุมทุกสัปดาห1 

3.3.2.  การกํากับ ติดตาม (Follow up) 
ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของทีม

นิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ (Supervisional Team) โดยการประชุมรับฟWงผลการดําเนินงาน การนิเทศ 
ติดตาม ช*วยเหลือแต*ละอําเภอ โดยการประชุมทางไกลผ*านระบบวีดีโอ (VDO Conference) จาก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ไปศูนย1ส*งเสริมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาทุกศูนย1 

3.3.3  การประเมินผล  (Evaluation) 
ประเมินผลการดําเนินงานของทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ โดยการร*วม PLC ของ

ทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยให สะท อนคิดเก่ียวกับการดําเนินการในข้ันตอน
ท้ัง 3 มิติ ได แก* เข าใจ เข าถึง พัฒนา โดยร*วม PLC ตามประเด็นต*อไปนี้   

1) ความสอดคล องของแนวดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสภาพ
ปWญหา  

2) ความพร อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ1  
3) กระบวนการนําสู*การปฏิบัติบังเกิดผลตามเป̂าหมาย    
4) การมีส*วนร*วมของทีมงาน  
5) แนวดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
6) ปWญหาอุปสรรคและแนวทางการแก ไข 

โดยสรุปผลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือนําผลสะท อนกลับไปพัฒนาปรับปรุง
ในข้ันตอนการวางแผนงานให ครอบคลุม รัดกุม เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีดีข้ึน 
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4. เครื่องมือการดําเนินงานของทีมนิเทศ ติดตาม ช
วยเหลือ 
แบบติดตามผลการดําเนินงาน 

ของกระบวนการบริหารแบบเก�าอ้ี  3 ขา ตามแนวคิด 4S2T  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต  1  

ของทีมนิเทศ ติดตาม ช
วยเหลือ   
 

คําช้ีแจง   
1. แบบติดตามผลการดําเนินงานของกระบวนการบริหารแบบเก าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 
ของทีมนิเทศ ติดตาม ช*วยเหลือ มีวัตถุประสงค1เพ่ือติดตามผลการดําเนินของทีมนิเทศ  ติดตาม 
ช*วยเหลือ เก่ียวกับการนําการบริหารงานแบบเก าอ้ี ตามแนวคิด 4S2Tสู*การปฏิบัติซ่ึงจะทําให ได ข อมูล
ของการดําเนินงานอย*างต*อเนื่อง และมีข อมูลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาต*อไป    

2. โปรดพิจารณาข อคําถาม โดยทําเครื่องหมาย / ลงในช*องว*าง ให ตรงตามท่ีท*าน
ดําเนินการจริง เพ่ือจะได ข อมูลท่ีเป7นประโยชน1ในการพัฒนากระบวนการทํางานต*อไป ซ่ึงแต*ละช*องมี
ความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติสมํ่าเสมอ 
ระดับ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติบ*อยครั้ง 
ระดับ 3  หมายถึง  มีการปฏิบัติบางครั้ง 
ระดับ 2  หมายถึง  มีการปฏิบัตินานๆครั้ง 
ระดับ 1  หมายถึง  ไม*เคยปฏิบัติ 

 

ท่ี ประเด็นการติดตาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 ผอ.สพป.ปข.1  ชี้แจงนโยบายการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ี 
     

2 ผู ร*วมนิเทศ  ติดตาม  ช*วยเหลือ เข าใจความสําคัญและ
บทบาทหน าท่ี  

     

๓ ผู ร*วมนิเทศ  ติดตาม  ช*วยเหลือ  มีการวางแผนการดําเนินงาน
และจัดต้ังหน*วยปฏิบัติการพิเศษ    

     

4 ผู ร*วมนิเทศ  ติดตาม  ช*วยเหลือ  ดําเนินการนิเทศ  ติดตาม  
ช*วยเหลือ ตามปฏิทินการนิเทศฯ 

     

5 ผู ร*วมนิเทศ  ติดตาม  ช*วยเหลือ  หน*วยปฏิบัติการพิเศษ  
มีการรายงานผล การนิเทศเพ่ือพัฒนาทุกสัปดาห1   

     

6 ผู ร*วมนิเทศ  ติดตาม  ช*วยเหลือ  ร*วมกันสะท อนคิด  
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย*างสมํ่าเสมอ 
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ท่ี ประเด็นการติดตาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
7 ผู บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีมีการกํากับ ติดตาม  

การนิเทศ  ติดตาม  ช*วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

     

8 ผู มีส*วนเก่ียวข องมีการประเมินผลการดําเนินงานนิเทศ  
ติดตาม  ช*วยเหลือเป7นระยะ ต*อเนื่อง 

     

9 ผู มีส*วนเก่ียวข องดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานนิเทศ  
ติดตาม  ช*วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย*าง
สมํ่าเสมอ 

     

10 ผู มีส*วนเก่ียวข องร*วมกันแก ปWญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนระหว*าง
การดําเนินงาน 

     

 
 


