
บทที ่2 
 

กรอบแนวคดิและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

การศึกษาการพฒันาโรงเรียนเครือข่ายน าร่องคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่           
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใชรู้ปแบบวงจร PDCA เป็นการบูรณาการแนวคิดหลกัเก่ียวกบัการปฏิรูป
การเรียนรู้ และการวิจยัการปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้เอกสารต าราและงานวิจยั          
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอผลการศึกษาตามล าดบั ดงัน้ี 

1. กระบวนทศัน์ใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
2. การปฏิรูปการเรียนรู้ 
3. การปฏิรูปการฝึกหดัครูและเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
4. การปฏิรูปโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
5. การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
6. การจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
7. การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา โดยใชว้งจร PDCA 
8. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1. กระบวนทศัน์ใหม่ในการปฏิรูปการเรียนรู้ 

กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่หลงั ค.ศ. 2000 นิยมเรียกว่า ยุคโลกาภิวฒัน์            
ซ่ึ งก ล่ าวถึ งการเ ป็นโลกใบเ ดียวหรือทุก ส่ิ ง ทุกอย่าง มีผลกระทบโลกทั้ ง โลก  (Global)                        
โดยมีเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นตัวน าพาการขับเคล่ือนทั้ งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม                  
ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ท าให้ทุกประเทศต้องเ ก่ียวข้องกันในทุกด้านท่ีเคยเป็นอิสระ                       
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ท าให้เกิดการหล่อหลอมกระบวนทศัน์ใหม่อยา่งรวดเร็ว เช่น 
ความคิดทางเศรษฐกิจ มีความคิดแบบเครือข่าย ความสัมพนัธ์ การรวมพลงัและพึ่งพาตนเองสูงข้ึน 
ความคิดทางสังคมเกิดการหวงแหนวฒันธรรม การคานอ านาจแบบธรรมรัฐ การกระจายตัว                  
สู่ทอ้งถ่ิน และอิทธิพลอุตสาหกรรมในดา้นการจดัการศึกษานบัวา่ตอ้งเร่งรัดพฒันาให้ทนัต่อกระแส
การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้แข่งขันกับทุกชาติได้ ต้องเปล่ียนจากพออ่านออกเขียนได้เป็น                
อ่านให้มากท่ีสุด ใชเ้ทคโนโลยีกบัการพฒันางานเพื่อแข่งขนั การใชโ้รงเรียนเป็นฐานจดัการศึกษา
แทนการรอคอยส่วนกลาง เป็นตน้ 
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1.1 ความหมายของกระบวนทศัน์ทางการศึกษา (Paradigm) 
กระบวนทัศน์ หมายถึงชุดความคิดและความเช่ือในการมองสภาพความเป็นจริง              

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ซ่ึงจะมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมดา้นการศึกษาของคนในสังคม
ใหส้อดคลอ้งกบักรอบความคิดในดา้นการศึกษานั้น 

 
1.2 ความแตกต่างกระบวนทศัน์เดิมกบักระบวนทศัน์ใหม่ของสังคมโลก 

1.2.1 เดิมมองโลกแบบต่างคนต่างอยู่แบบปัจเจกชน ในแนวใหม่ให้ความส าคัญ      
แบบสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัแบบสังคมกลุ่มหรือองคร์วม (Wholism)  

1.2.2 เดิมเช่ือในการท่ีมนุษย์มุ่ง เอาชนะธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดน าส่ิง ท่ีมี             
ในธรรมชาติมาใช้ให้มากท่ีสุด ในแนวใหม่มุ่งอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยอนุรักษ์ให้คงอยู ่                       
ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ 

1.2.3 เ ดิมพยายามส ร้างความแข็ งแรงและ เอาตัว รอดปลอดภัย  แสวงหา                   
ความไดเ้ปรียบในแนวใหม่ ตอ้งร่วมมือกนัประสานประโยชน์ใหเ้กิดความสงบสุขร่วมกนั 

1.2.4 เดิมมีแนวคิดการท างานแบบเชิดชูคนเก่ง มอบให้ ให้ท า ให้ความไวว้างใจเป็น
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ในแนวใหม่ให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจและการใช้
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

1.2.5 เ ดิมแสวงหาสร้างเสริมความส าคัญทางเศรษฐกิจ ในแนวทางใหม่ให ้             
สิทธิเสรีภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชนและคุณค่าความเป็นมนุษย ์

1.2.6 เดิมมีความเช่ือในความเป็นจริงว่าต้องเป็นระบบมีหลักการแนวทางแน่นอน    
ตายตวั ในแนวทางใหม่เช่ือว่าส่ิงต่าง ๆ ในโลกด ารงอยูไ่ดใ้นพื้นฐานการยอมรับการเปล่ียนแปลง 
การปรับเปล่ียนและการพฒันาใหเ้หมาะสม 

1.2.7 เดิมเช่ือในโลกของเน้ือหาสาระองค์ความรู้จากเอกสาร ต ารา การรวบรวม       
คน้ควา้ในแนวทางใหม่ให้ความส าคญัต่อการศึกษาจากทุกท่ี ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ โดยอาศยั
ความรวดเร็วของการส่ือสารทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1.3 การปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์ทางการศึกษาไทย 
การปรับเปล่ียนจากกระบวนทศัน์เดิม (ระยะ 5 – 10 ปีท่ีผา่นมา) สู่กระบวนทศัน์ใหม่

ของประเทศไทย 
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ตารางที ่1  สรุปการเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเดิม – ใหม่ 
 

กระบวนทัศน์การศึกษาเดิม กระบวนทัศน์การศึกษาใหม่ 

1. เป้าหมายการศึกษา 
- การศึกษามีเป้าหมายท่ี “ปริมาณ” 
- ก า ร ศึ กษ า เพื่ อ เ ข้ า เ ป็ น ลู ก จ้ า ง ใ น

ตลาดแรงงาน 
- การศึกษาเพื่อสอบได ้
- การศึกษาเพื่ออตัรา (เพื่อผลประโยชน์

ส่วนตน) 
- การศึกษาเพื่อพฒันาประเทศอยูร่อดได ้

1. เป้าหมายการศึกษา 
- การศึกษามีเป้าหมายท่ี “คุณภาพ” 
- การศึกษาเพื่อคิดเป็น ท าเป็น ประยุกต์

เป็น สามารถสร้างงานไดเ้อง 
- การศึกษาเพื่อรู้และเรียนรู้ตลอดชีวติ 
- การ ศึกษา เพื่ ออัตรา  เพื่ อ ชี ว าและ             

เพื่อปวงประชา 
- การศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ         

ในการแข่งขนัในเวทีโลก 
2. ผู้เรียน 

-      เนน้ผลสัมฤทธ์ิท่ีความรู้ 
2.    ผู้เรียน 

- สมดุลในเร่ืองการคิด ความรู้ ทักษะ     
คุณธรรม จริยธรรม ท ากิจกรรมท่ีท า
เพื่อสังคม 

- เป็นเลิศทางปัญญาอย่างมีมาตรฐาน
ระดบัสากล 

3. หลกัสูตรและเนือ้หา 
- หลกัสูตรเดียวกนัทั้งประเทศ 
- หลกัสูตรเลียนแบบต่างประเทศ 
- หลกัสูตรเปล่ียนยาก ลา้สมยั 

3.    หลกัสูตรและเนือ้หา 
- หลัก สู ต รหล ากหล า ยตอบสนอง         

ความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม 
- หลักสูตรผสมผสานทั้งเป็นสากลและ

เขา้กบัทอ้งถ่ิน 
- หลกัสูตรเป็นพลวตั 
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ตารางที ่1  สรุปการเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเดิม – ใหม่ (ต่อ) 
 

กระบวนทัศน์การศึกษาเดิม กระบวนทัศน์การศึกษาใหม่ 

4. การจัดการศึกษา 
- รัฐเป็นแกนน า 
- การบริหารจดัการแบบรวมศูนย ์
- คณะผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัการการศึกษา 
- ความเหล่ือมล ้าดา้นคุณภาพการศึกษา 
- ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาในระบบ 
- เนน้ผลิตสายสังคมศาสตร์ 
- การพึ่งพิงงบประมาณจากรัฐ 
- การขาดแคลนเทคโนโลย ีเพื่อการศึกษา 

4.    การจัดการศึกษา 
- เอกชนเป็นแกนน า 
- การบริหารจดัการแบบกระจายอ านาจ 
- สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
- จดัการศึกษาประกนัคุณภาพการศึกษา

ทั้งภายในและภายนอก 
- ใหค้วามส าคญักบัการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบและอธัยาศยั 
- เน้นผลิตสายวิทย์และ เทคโนโลย ี        

มากข้ึน 
- การระดมทรัพยท์ั้งภาครัฐและเอกชน 
- การจัดสรรคล่ืนความถ่ีโครงสร้าง       

พื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะ 

5. ผู้สอน 
- มีบทบาทสอนน า 
- มีรายได้น้อย เม่ือเทียบกับการท างาน  

ในภาคเอกชน 
- ท าวจิยันอ้ย 
- ร ะ บบ ผ ลิ ต ค รู ไ ด้ ค น ไ ม่ เ ก่ ง ห รื อ             

มีคุณสมบติับกพร่อง 

5.    ผู้สอน 
- มีบทบาทสอนควบคู่ไปกับเป็นผู ้น า     

ทางความคิดของสังคม 
- มี ร า ย ได้ สู ง ข้ึ นตาม เกณฑ์ ผล ง าน       

เทียบเคียงกบัการท างานในภาคเอกชน 
- เ น้นท า วิ จัย ในชั้ น เ รี ยน  ง านวิ จั ย             

ท าผลงานทางวชิาการ 
- ร ะ บ บ คั ด เ ลื อ ก  ผ ลิ ต แ ล ะ ใ ช้ ค รู                  

เน้นคนเก่ง คนดี (ใบประกอบวิชาชีพ
โครงการครูต้นแบบ / ครูแห่งชาติ /         
ครูภูมิปัญญาไทย) 
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ตารางที ่1  สรุปการเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเดิม – ใหม่ (ต่อ) 
 

กระบวนทัศน์การศึกษาเดิม กระบวนทัศน์การศึกษาใหม่ 

6. การเรียนการสอนและการวดัผล 
- ผูส้อนเป็นส าคญั 
- สอนตามแบบแผน 
- สอนใหจ้ า 
- ป้อนขอ้มูลบอกจด 
- เช่ือฟัง 
- ท่องจ า 
- ไม่เนน้การเขียน 
- ขอ้สอบเนน้แบบปรนยั 

6.   การเรียนการสอนและการวดัผล 
- ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
- เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ 

ได้รับการพัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพ         
(ท า Attitude Test)  

- สอนใหคิ้ด 
- เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
- อภิปราย, ถกเถียง 
- เนน้ความเขา้ใจ 
- เนน้การเขียน 
- ขอ้สอบแบบอตันยั 

7. ผู้บริหารการศึกษา 
-    ยดึรูปแบบการบริหารแบบราชการ 

7.    ผู้บริหารการศึกษา 
       -  ปรับรูปแบบการบริหาร ตอบสนองสังคม

และ พ.ร.บ.การศึกษา 
 
ทีม่า : ศักดิ์ไทย สุรกจิบวร และคนอืน่ ๆ , 2545 : 27 - 29 
 

1.4 การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ทางการศึกษาทีส่ าคัญ 
1.4.1 กระจายอ านาจการบริหารการศึกษาไปสู่ทอ้งถ่ิน 
1.4.2 จดัการศึกษาใหป้ระชาชนทุกคนมีโอกาสและสิทธิเท่าเทียมกนั 
1.4.3 จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดไดทุ้กพื้นท่ีและทุกเวลา 
1.4.4 น าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
1.4.5 ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้ในทุกพื้นท่ี 
1.4.6 จดัระบบการเรียนรู้ท่ีดีมีคุณภาพเหมาะกบับุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ใหม้ากข้ึน 
1.4.7 เพิ่มบทบาทภาคเอกชน และประชาชนสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหท้อ้งถ่ิน 
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1.4.8 ส่งเสริมระบบเครือข่ายการประสานภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษา                  
ใหห้ลากหลายยิง่ข้ึน 

1.4.9 ด า เ นิ นก า ร ในง านประกัน คุณภ าพก า ร ศึ กษ า  แ ล ะก า รต รวจสอบ                        
ผลการปฏิบติังาน 

ความเข้าใจกระบวนทศัน์ท่ีมีต่อวงการศึกษาของครู ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งจะช่วยให ้                
การบริหารจดัการ การวางปรัชญา วิสัยทศัน์ ตลอดจนพนัธกิจสู่แผนการปฏิบติังานและปฏิบติั               
การสอนของโรงเรียนจะเป็นไปตามความตอ้งการของประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการวางแผนพฒันาก าลงัคนใหก้บัประเทศ ซ่ึงเป็นภาระกิจส าคญัของทุกสถานศึกษา 
 
2. การปฏิรูปการเรียนรู้ 

การปฏิรูปการเรียนรู้ คือการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้จากเดิม ท่ีเอาวิชาเป็นตวัตั้ ง         
ไปสู่การเอาคนและสถานการณ์จริงเป็นตวัตั้ง ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดอ้ย่างดี โดยใชป้ระสบการณ์และ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดแ้สวงหาค าตอบ ประเมินผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย เพื่อหล่อหลอมให้
เป็นคนท่ีคิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ต่อเน่ืองและพฒันาคุณภาพชีวติตลอดไปอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2.1 แนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
2.1.1 ใหมี้การเรียนรู้เตม็ศกัยภาพของผูเ้รียน 
2.1.2 เช่ือมโยงหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ของผูเ้รียนตั้งแต่อาย ุ0 – 20 ปี 
2.1.3 ใชก้ระบวนการวจิยั ปฏิรูปการเรียนรู้และวธีิการสอน 
2.1.4 ใชแ้หล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
2.1.5 ประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียน โดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 
2.1.6 ใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ 

 
2.2 แนวคิดนักการศึกษาไทยกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ 

ประเวศ วะสี (2543 : 7 – 11) เสนอให้เรียนรู้จากประสบการณ์ จากงานซ่ึงวิเคราะห์
โดยใชก้ระบวนการปัญญา 10 ขั้นตอน 

1. ฝึกสังเกต 
2. ฝึกการบนัทึก 
3. ฝึกการน าเสนอ 
4. ฝึกการฟัง 
5. ฝึกปุจฉาวสิัชนา 
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6. ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งค  าถาม 
7. ฝึกการคน้หาค าตอบ 
8. ตอ้งท าวจิยั 
9. ฝึกเช่ือมโยงบูรณาการ 
10. ฝึกการเขียนเรียบเรียง 

 
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543 : 21 – 22) กล่าววา่กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียน

ส าคญัท่ีสุด หมายถึงการก าหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ส่ือการสอนและการวดั
ประเมินผลท่ีมุ่งพฒันา “คน” และ “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตามความสามารถ
สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียน           
ได้สัมผสัและสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมทั้งท่ีเป็นเพื่อนมนุษย์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี ผูเ้รียน                
ได้ค้นควา้ ทดลองฝึกปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรู้ จนค้นพบสาระส าคัญของบทเรียน ได้ฝึกวิธี                 
คิดวเิคราะห์ สร้างสรรคจิ์นตนาการและสามารถแสดงออกไดช้ดัเจนมีเหตุผล 

ครูมีบทบาทปลุกเร้าและเสริมแรงศิษย์ในทุกกิจกรรม ให้ค้นพบค าตอบและแก้ปัญหา             
ดว้ยตนเอง รวมทั้งการร่วมท างานเป็นกลุ่ม จดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ความมีวินยั รับผิดชอบ           
ในการท างาน ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกการประเมินและปรับปรุงตนเอง ยอมรับผูอ่ื้น สร้างจิตส านึก               
ในความเป็นพลเมืองและเป็นพลโลก 

การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เกิดข้ึนไดใ้นหลายระดบัทั้งในตวัผูเ้รียน ในห้องเรียน
และนอกเหนือไปจากหอ้งเรียนท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ระดบัผูเ้รียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม
และวิธีการเรียนรู้ ได้คิดเอง ปฏิบติัเอง ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งร่วมประเมินผลการพฒันา                  
การเรียนรู้ตามศกัยภาพ ความตอ้งการ ความสนใจและความถนดัของแต่ละคน 

ระดับห้องเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู ้ เ รียนได้คิดเอง ท าเอง ปฏิบัติเองและ                     
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย                 
มีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรมและวิธีการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกับผูอ่ื้น                 
อย่างมีความสุข มีส่วนร่วมในการประเมินผล การพฒันาการเรียนรู้ ครูเป็นผูว้างแผนขั้นต้น           
ทั้ งเน้ือหาและวิธีการแก่ผู ้เรียน จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และช่วยช้ีแนะแนวทาง             
การแสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็น็รายบุคคล 
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การจดักระบวนการเรียนรู้ระดบัห้องเรียนน้ี ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 
นอกจากครูและผูเ้รียนแล้ว ผูท่ี้มีบทบาทสนับสนุนอย่างส าคญั คือผูบ้ริหารโรงเรียน บุคลากร
สนบัสนุนการสอน ตลอดจนการจดัส่ือการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
รอบ ๆ ตวัผูเ้รียน 

ระดบันอกเหนือห้องเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้กครองและชุมชน            
มีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอน โดยค านึงถึงศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน           
ให้ผู ้เ รียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีสอดคล้องกับการด ารงชีวิต                  
ในครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมทั้ งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน               
การสอนทุกขั้นตอน 

กล่าวไดว้า่หวัใจการปฏิรูปการศึกษาในคร้ังน้ี คือการปฏิรูปการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงแทนท่ี
จะยดึวชิาเป็นตวัตั้ง เปล่ียนเป็นมายึดผูเ้รียนเป็นตวัตั้งท่ีเรียกวา่ ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด แต่ไม่ไดห้มายถึง
วา่ครูลดบทบาทลง แต่ความจริงแลว้บทบาทความส าคญัยิ่งมากข้ึนในการเตรียมการต่าง ๆ ท่ีจะให ้          
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เปล่ียนแปลงแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน 

ดิเรก พรสีมา (2543 : 81) เสนอแนะว่าปฏิรูปการเรียนรู้ เร่ิมจากท่ีครูผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย              
รู้ความสนใจ ความถนดั ปัญหาและสไตล์การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน แลว้จดักิจกรรมการเรียน
การสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนแต่ละคน 

ทิศนา แขมมณี (2544 : 4 - 5) กล่าวว่าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผูส้อนควรออกแบบ        
กิจกรรม 4 ประการ คือ 

1. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางกาย 
2. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
3. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
4. ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางอารมณ์ 
 
เพื่อสะดวกต่อผู ้สอน ผู ้ติดตามนิเทศสภาพการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ได ้           

เปรียบเทียบเป็นประพฤติกรรมใหเ้ขา้ใจ แสดงไวด้งัตารางขา้งทา้ย 
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ตารางที ่2  ตัวบ่งช้ีการเรียนของนักเรียนและของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

ตัวบ่งช้ีการเรียนของนักเรียน ตัวบ่งช้ีการเรียนของครู 
1. นักเรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กับ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
1. ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวธีิการ 

2. นกัเรียนฝึกปฏิบติัจนคน้พบความถนดัและ
วธีิการของตนเอง 

2. ครูจัด ส่ิ งแวดล้อมและบรรยากาศ ท่ี          
ปลุกเร้าจูงใจและเสริมแรงให้นักเรียน       
เกิดการเรียนรู้ 

3. นักเรียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้          
จากกลุ่ม 

3. ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลและ
แสดงความเมตตาต่อนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

4. นัก เ รียนฝึก คิดอย่างหลากหลายและ          
ส ร้างสรรค์ จินตนาการ  ตลอดจนได้
แสดงออกอยา่งชดัเจนและมีเหตุผล 

4. ครูจดักิจกรรมและสถานการณ์ให้นกัเรียน
ไดแ้สดงออกและคิดอยา่งสร้างสรรค ์

5. นักเ รียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหา       
ค  าตอบ แก้ปัญหาทั้ งด้วยตนเองและ           
ร่วมดว้ยช่วยกนั 

5. ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกท าและ    
ฝึกปรับปรุงตนเอง 

6. นักเ รียนได้ฝึกค้นรวบรวมข้อมูลและ         
สร้างสรรคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้       
จากก ลุ่ม  พร้อมทั้ งสั ง เกตส่วนดีและ         
ปรับปรุงส่วนดอ้ย 

7. นั ก เ รี ย น เ ลื อ ก ท า กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ
ของ  ตนเองอยา่งมีความสุข 

7. ค รู ใ ช้ ส่ื อ ก า ร ส อ น ท่ี ฝึ ก ก า ร คิ ด                 
การแกปั้ญหาและการคน้พบความรู้ 

8. นกัเรียนฝึกให้ตนเองมีวินยัและรับผิดชอบ
ในการท างาน 

8. ครูใช้แหล่ง เ รียน รู้ ท่ีหลากหลายและ         
เช่ือมโยงประสบการณ์กบัชีวติจริง 

9. นักเรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและ
ยอมรับผูอ่ื้น ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถี
วฒันธรรมไทย 

  10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของ       
นกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

ทีม่า : ชนาธิป พรกุล, 2544 : 51 - 52 
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ตารางที ่3  การเปรียบเทยีบการจัดการเรียนรู้ทีค่รูเป็นศูนย์กลางและนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

 ครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
1. บทบาทครู  ผูถ่้ายทอดความรู้  ผูจ้ดัการใหเ้กิดการเรียนรู้ 
2. หน้าทีค่รู  ครูพูดเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนพูด

เป็นส่วนนอ้ย 
 ครูเตรียมส่ิงท่ีจะพดู 
 ครูสอนส่ิงท่ีครูรู้ 

 ครูพูดเป็นส่วนน้อย นักเรียนพูด
เป็นส่วนใหญ่ 

 ครูเตรียมกิจกรรมและค าถามท่ี
ก ร ะ ตุ้น ใ ห้ นั ก เ รี ย นพู ด แ ล ะ                 
ท  ากิจกรรม 

 ครูสอนส่ิงท่ีครูรู้หรือไม่รู้ก็ได ้
3. จุดมุ่งหมาย  เนน้เน้ือหาความรู้ 

 ต่างคนต่างรับความรู้ 
 เ น้ น ให้ นั ก เ รี ย น คิ ด  ท า แ ล ะ

แ ส ด ง อ อ ก เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า  / 
สร้างสรรค ์

 มุ่ ง ก า ร เ รี ยนแบบ มี ส่ วน ร่ วม           
เป็นส่วนใหญ่ 

4. การวดัผล  ส อ บ ค ว า ม รู้  ค ว า ม จ า เ ป็ น              
ส่วนใหญ่ 

 วดัผลหลายดา้น เช่น  
1. ผลงานขั้นสุดทา้ย 
2. กระบวนการคิด 
3. กระบวนการท างาน 
4. ความรับผดิชอบ เป็นตน้ 

 
ทีม่า : สุมนฑา พรหมบุญ, 2541 : 6 
 

ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (สุวิทย ์มูลค า และอรทยั มูลค า, 
2544 : 139) 

1. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 
2. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตรงกบัความตอ้งการ ความสนใจและความถนดัของตนเอง 
3. ผูเ้รียนมีโอกาสคิดอยา่งสร้างสรรค ์
4. ผูเ้รียนมีโอกาสแสดงออกอยา่งอิสระ 
5. ผูเ้รียนไดเ้ป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 
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6. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากสภาพจริงและไดรั้บประสบการณ์ตรง 
7. ผูเ้รียนไดใ้ชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ 
8. ผูเ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นหรือไดท้  างานเป็นกลุ่ม 
9. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข 

 
ในการพยายามเสริมสร้างให้ครูปรับเปล่ียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส านักงาน                

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดจ้ดัโครงการกระตุน้ครูท่ีส าคญัหลายโครงการ เช่น โครงการ          
ครูแห่งชาติ โครงการครูตน้แบบ หลงัจากนั้นหน่วยงานท่ีดูแลครู มีส่วนร่วมกระตุน้ส่งเสริมให้ครู
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ทุกจุด เช่น Teacher Award  มีการแสดงผลงานและสัมมนาวิชาการ
มากมาย ท าให้ครูน าวิธีการจดัการเรียนรู้ใหม่ ๆ ไปใช้ในการสอนจริงในชีวิต เช่น แนว CIPPA 
Active Learning Co-operative Learning / Problem Based Learning / Case Study / Simulation / 
Constructions / Integration Storyline / CAI / CATS / Group Investigation / Concept Mapping / 
Project Method ฯลฯ จะหาศึกษาได้จากเอกสารเผยแพร่ครูตน้แบบ ครูแห่งชาติท่ีส านักงาน              
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

 
3.   การปฏิรูปการฝึกหัดครูและเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครู 

โดยท่ีการปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จ ครูยอ่มเป็นส่วนส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นผูป้ฏิบติัในห้อง
และกวา่ 20 ปีท่ีผา่นมา ไดเ้กิดวิกฤติศรัทธาต่อวงวิชาชีพครู จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมุ่งเนน้แกไ้ข
การด าเนินการท่ีหย่อนยาน ขาดประสิทธิภาพ การตรวจสอบและการคานอ านาจ จึงต้องเน้น            
การผลิตครูรุ่นใหม่ใหมี้ศกัยภาพเป็นท่ีตอ้งการ น างานปฏิรูปการศึกษาใหด้ าเนินการไปได ้

3.1  ระบบ  
3.1.1 ระบบ “ศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครู” ท่ีเกิดจากเครือข่าย ความร่วมมือ          

อย่างใกล้ชิดและการเ รียนรู้ ร่วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครูฯ องค์กรวิชาชีพครู               
สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนพฒันาวิชาชีพ ในการศึกษากระแสหลกัและการศึกษาทางเลือกครอบครัว 
สถานประกอบการ องคก์รเอกชน องคก์รชุมชนและผูท้รงคุณวฒิุสาขาต่าง ๆ กชค. และ สคศท.  

3.1.2 กระบวนการ : กระบวนการใหม่ในการผลิตครูท่ีเน้นนวตักรรม การวิจยัและ
พฒันาการเรียนรู้แบบองคร์วมท่ียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั การใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
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แผนภูมิที ่ 1   แสดงบริบทของระบบใหม่ในการผลติครู 
ทีม่า : ส านักพฒันาครู  สถาบันราชภัฏ, 2544 : 28 

 
3.2 มาตรฐานการผลติครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 

เพื่อให้ระบบการผลิตครูมีมาตรฐานขั้นตอนในการยกระดับคุณภาพครู ระบบ         
การท างานท่ีเป็นมาตรฐาน จึงเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญั ให้เกิดการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เกิดปัจจยัและผลลพัธ์          
ท่ีพึงประสงค ์โดยตอ้งมุ่งสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 4 ประการ คือ ขอบเขตมาตรฐาน การปฏิบติัท่ีดี 
ระดับการประเมินและแหล่งข้อมูล โดยจดัท าเป็นคู่มือประกันคุณภาพการผลิตครูของสถาบนั            
เพื่อเป็นหลกัในการท างานร่วมกนั เกิดวฒันธรรมคุณภาพ เห็นความส าคญัในการร่วมกนัเสริมสร้าง
ครูใหมี้ปรีชาสามารถท่ีจะออกแบบและสรรคส์ร้างสติปัญญาใหก้บัแผน่ดินได ้

 

ผูเ้รียนคุณภาพ 

เก่ง  ดี  มีสุข 

ครูคุณภาพ 

มุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียน 

ศูนยค์วามเป็นเลิศ 
ในการผลิตครู 

สถาบนัผลิตและพฒันาครูฯ 
(รัฐ + เอกชน) 

กชค. 
คณะกรรมการแห่งชาติ 

วา่ดว้ยนโยบายและแผนการ 
ผลิตและการพฒันาครูฯ 

ส.ค.ศ.ท. 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

นโยบาย/แผน             
ทรัพยากร 

 ครอบครัว 
 สถานประกอบการ 
 องคก์รเอกชน 
 องคก์รชุมชน 
 ผูท้รงคุณวฒิุสาขาต่างๆ 

 สถานศึกษา 
โรงเรียนพฒันาวชิาชีพ 

 การศึกษาทางเลือก 

ร่วมผลิต 

สังคมคุณภาพ 
สังคมฐานความรู้และ 
มีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

รับรองวิทยฐานะ 
 
 

รับรองหลกัสูตร 

สภาครูฯ 

องคก์รวชิาชีพ 

โรงเรียนคุณภาพ 
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ปฏิรูปการเรียนรู้ 
ทัว่ทั้งโรงเรียน 
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มาตรฐานการผลติครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 
 
มาตรฐานการบริหารจัดการ 
มาตรฐาน 1 มีนโยบายและกลยุทธ์ ท่ีใช้ เ ป็นทิศทางการบริหารจัดการ สอดคล้อ งกับ                 

ความตอ้งการของครูของทอ้งถ่ินและประเทศ 
มาตรฐาน 2 มีระบบประกันคุณภาพการผลิตครู ท่ีจะสร้างความมั่นใจได้ว่าจะผลิตครู                    

ไดมี้คุณภาพตรงตามความตอ้งการของสังคม 
มาตรฐาน 3 มีระบบบริหารจดัการการเงินท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน 4 มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมุ่งพฒันาคนและพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน 5 มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการผลิตและพฒันาครูท่ีเพียงพอและทนัสมยั 
มาตรฐาน 6 มีระบบบริหารจดัการทรัพยากรทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานวชิาการ 
มาตรฐาน 7 นกัศึกษา บณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
มาตรฐาน 8 มีหลกัสูตรท่ีมีคุณภาพในแต่ละโปรแกรมวชิา 
มาตรฐาน 9 คณาจารย์มี คุณธรรม จ ริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการและพัฒนา                

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
มาตรฐาน 10 มีกิจกรรมพฒันานกัศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเป็นคนดีและครูดี 
มาตรฐาน 11 มีบ ริก ารนัก ศึกษา ท่ีสนับส นุนการพัฒนาด้านวิช าการและ เข้า สู่ อ า ชีพ                      

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน 12 มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างปรีชาสามารถของนักศึกษาได้เต็ม                 

ศกัยภาพ 
มาตรฐาน 13 มีกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีเสริมสร้างความเป็นครูท่ีดีและครู                      

ชั้นวชิาชีพ 
มาตรฐาน 14 มีการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตของนกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาและติดตามผล

การใชบ้ณัฑิตอยา่งต่อเน่ือง 
 

3.3 สรุปสาระส าคัญในเร่ืองการผลติครูรุ่นใหม่ ได้ว่า 
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3.3.1 ครูรุ่นใหม่ตามความตอ้งการของประชาชน ตอ้งเป็นคนดี คุณภาพ คือเก่งและ
ดี มีความสุขและสร้างความสุขใหส้ังคมได ้

3.3.2 หลักสูตรการผลิตครูรุ่นใหม่จะมีการปรับเปล่ียนให้เก่ง ทั้ งจากทฤษฎีและ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานแหล่งเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด 

3.3.3 จะตอ้งมีระบบควบคุมการผลิต ระบบคุณภาพการท างานและระบบการพฒันา
ครู 

3.3.4 ครูต้อง มีความสามารถอย่า งแท้จ ริง  ใน เ ร่ืองการปฏิ รูปการ เ รียน รู้                        
ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 

3.3.5 การพัฒนาครูรุ่นใหม่ ต้องมีระบบเช่ือมโยงกับสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ                  
เป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้อยา่งใกลชิ้ด เป็นการท างานท่ีเป็นเครือข่ายการผลิตครูใหม่ร่วมกนั 

 
4.   การปฏิรูปโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 
 คือ โรงเรียนท่ีเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นแหล่งความรู้ท่ีอาจารย์และ           
นกัศึกษา สามารถเขา้ไปเรียนรู้ วิจยั เพื่อพัฒนางานครูไดต้ลอดเวลา และมีส่วนร่วมในการพฒันา
งานวชิาชีพครูกบัมหาวทิยาลยัอยา่งจริงจงั มีเป้าหมายเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ 

4.1 ความเป็นมาของการพฒันาโรงเรียนเครือข่ายเป็นโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 ซ่ึงเป็นหมวด                   
แนวจดัการศึกษาจะก าหนดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ไวช้ดัเจน ซ่ึงจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมการเรียนรู้ การจดัการศึกษาโดยยึดผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษา
ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและระดบัตามศกัยภาพ  มาตรา 23  ก าหนดแนวทาง   
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวทางจดักระบวนการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระ ทกัษะ 
กระบวนการคิด การผสมสาระความรู้  การบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในทุกวิชา การจดับรรยากาศ  
สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน การใชว้จิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ การประสานสัมพนัธ์
กับทุกฝ่ายในชุมชน มาตรา 25 ได้ก าหนดเก่ียวกับหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ                    
ตามแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 23 และ 24  ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้          
ถ้าเราพฒันาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนหรือสังคมรอบโรงเรียนจะเป็นสังคม         
แห่งการเรียนรู้ด้วย ตามหลกัการและแนวทางท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2542 มาตรา 24 และ 25 น้ี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่จึงตอ้งร่วมสนับสนุนการปฏิรูป                
การเรียนรู้ของโรงเรียนอยา่งจริงจงั เป็นเครือข่ายซ่ึงกนัและกนั 
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4.2 การรวมพลังเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
แห่งชาติ, 2545 : 16 – 17) 
 การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนมีความเป็นไปได้สูง และสามารถประสบผลส าเร็จ         
เม่ือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  พ่อแม่  ผูป้กครอง 
และนกัเรียน รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหารทุกระดบัของหน่วยตน้สังกดั ตลอดจนผูแ้ทนและผูรู้้    
ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเขา้ใจสาระและเจตนารมณ์  ของหมวด 4  ในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  และตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบของทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถปรับเปล่ียน
บทบาทของตนให้สอดคล้องกนักบัของฝ่ายอ่ืน ๆ โดยท่ีทั้งหมดมุ่งพฒันาคุณภาพของนักเรียน         
เป็นเป้าหมายหลัก ดังภาพท่ีแสดงถึงบทบาทในการรวมพลังเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน       
ต่อไปน้ี 

แผนภูมิที ่ 2   บทบาทในการรวมพลงัเพือ่ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน 
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ทีม่า :  เลขา  ปิยะอจัฉริยะ, 2545 : 105 
 

ความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างผลท่ีเกิดข้ึนกับลักษณะโรงเรียนปฏิรูป ซ่ึงจ าแนก                 
เป็นเง่ือนไข ปัจจยัและองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัข้ึนกบัความตระหนกัและความสามารถ
ของโรงเรียนท่ีจะรักษาสถานภาพการปฏิรูปของตนให้มัน่คง ย ัง่ยืน โดยตอ้งสร้างเสริมศกัยภาพ    
ทางปัญญาของบุคลากรในโรงเรียนให้สูงข้ึนอยู่เสมอ แต่ยงัสอดคลอ้งกบับริบทของตนเองและ        
ยึดเป้าหมายมุ่งประโยชน์และความส าคัญอยู่ ท่ี คุณภาพของนักเรียน การท่ีจะรักษาสภาพ                      
และปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนตลอดเวลา จะตอ้งไดรั้บอิสระทางวิชาการ / ทางความคิด การมีเครือข่าย
สนับสนุนท่ีกวา้งไกล การจดัสรรและการใช้งบประมาณเพื่อการน้ีอย่างพอเหมาะ หากโรงเรียน
ปฏิรูปไดเ้ช่นน้ีแลว้ การท าหนา้ท่ีเป็นโรงเรียนแกนน า / ตวัแทนในการขยายผลจึงจะมีประสิทธิภาพ
และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 
4.3  ความคาดหวงัการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายทีด่ าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ 

4.3.1 โรงเรียนเครือข่ายโดยผู ้บริหาร ครู นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้                      
มีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการเรียนรู้ มีความรู้ ทกัษะ คุณธรรมและจริยธรรม 

4.3.2 โรงเรียนมีความเขม้แข็งเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนตน้แบบปฏิรูป  
ท่ีจะเก้ือกูลงานวิชาการกบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีเหมาะสมต่อการส่งนักศึกษาสาขาการศึกษา      
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพในหลกัสูตรผลิตบณัฑิตครู 5 ปี 

4.3.3 คณะครุศาสตร์กับโรงเรียนเครือข่ายได้เรียนรู้วิธีคิด วิธีการในการพัฒนา       
งานปฏิรูปร่วมกัน โดยโรงเรียนมีความอิสระในความริเร่ิมสร้างสรรค์หาความเหมาะสมกับ         
ศกัยภาพและบริบทของตน สามารถรวมพลงัการปฏิรูปได ้โดยคณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมสนบัสนุน
หรือเสนอแนะ 

4.3.4 ผู้บริหารและครู อาจารย์ในโรงเรียนสามารถพัฒนาเช่ือมโยงการบริหาร                  
ท่ีหมัน่ปรับปรุง ตรวจสอบ พฒันาร่วมกันด้วยความเอาใจใส่ โดยแนวด าเนินการบริหารและ           
การเรียนรู้สอดคล้องกัน สามารถรวมพลังการมีส่วนร่วมอย่างได้ผลสู่การปฏิรูปทั้ งโรงเรียน               
เพื่อคุณภาพของนกัเรียน 

4.3.5 ครูได้มีการขยายผล ทั้ งในส่วนครูผูส้อน ผูบ้ริหารและสถานศึกษา สู่พื้นท่ี        
การศึกษาโดยรอบ คณะครุศาสตร์ควรสนบัสนุนให้มีการน าเสนองานเป็นระยะ ๆ และให้เกียรติ     
เชิดชูยกย่องและเผยแพร่ผลงานสู่โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโรงเรียนในพื้นท่ี 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนัปฏิรูปการเรียนรู้ 
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การร่วมพฒันาสถานศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่เป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกับบทบาทของมหาวิทยาลยัในการส่งเสริมพฒันาวิชาชีพครูและ           
ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั 
 

5.   การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ภายหลังการบงัคบัใช้พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เจตนารมย์ของ            

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา คือความตอ้งการใหร้ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการจดัการ อนัจะส่งผลให้เยาวชนได้รับการพฒันา                 
เตม็ตามศกัยภาพ เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ รวมทั้งผูป้กครองและประชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษา 

5.1 มาตรฐานการศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,          
2547 : 3) 

มาตรฐานการศึกษา สมศ. ได้มีการทบทวนและประกาศใช้เช่นปัจจุบนัในคร้ังท่ี                     
5/2547 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2547 โดยปรับระบบหลกัเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก            
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประเมินตาม 14 มาตรฐาน 68 ตวับ่งช้ี โดยแบ่งเป็นมาตรฐาน                   
ดา้นผูบ้ริหาร มาตรฐานดา้นครูและมาตรฐานดา้นผูเ้รียน 

5.1.1 มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร มี 5 มาตรฐาน มีตวับ่งช้ีรวม 22 ตวับ่งช้ี  
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการจดัองค์กร โครงสร้างและการบริหารงาน           

อยา่งเป็นระบบครบวงจรใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชน         

ในการพฒันาการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้น          

ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
มาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถ่ิน                     

มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.1.2 มาตรฐานดา้นครู มี 2 มาตรฐาน มีตวับ่งช้ีรวม 16 ตวับ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี             
ประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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มาตรฐานท่ี 24 ครูมีวฒิุ / ความรู้ ความสามารถตรงกบังานท่ีรับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ 

5.1.3 มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มี 7 มาตรฐาน มีตวับ่งช้ีรวม 30 ตวับ่งช้ี 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                     

มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวสิัยทศัน์ 
มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
มาตรฐานท่ี 9 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานท่ี 10 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 12 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
  

5.2 ผลการวจัิยมาตรฐาน 
ผลการวิจยัมาตรฐานตวับ่งช้ี (ส านกัรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพ, 2546 : 7)           

พบว่ามาตรฐานดา้นผูเ้รียนมีน ้ าหนกัความส าคญัสูงสุดทั้งในรายมาตรฐานและรายตวับ่งช้ี ดงันั้น
ควรมีการส่งเสริม สนบัสนุนใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีท่ีก าหนด 

จะเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาท่ีส าคญัและการเร่งรัดให้ปรากฎอย่างเป็นรูปธรรม            
ท าให้ทุกฝ่ายเขา้ใจ ด าเนินการโดยเร่งด่วน คือปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน        
โดยตรง 
 

5.3 สภาพของโรงเรียนทีเ่ตรียมรับการประเมินคุณภาพในแนวปฏิรูปการเรียนรู้ 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการศึกษา            

สู่การปฏิบติั โดยเร่ิมจากโครงการครูตน้แบบและครูแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2541 เพื่อให้มีการขยายผล
แบบเครือข่ายต่อเพื่อนครู แต่พบว่ามีปัญหาเก่ียวกับการบริหารเวลา ผูบ้ริหารไม่สนับสนุน               
ขาดการรวมพลงัในโรงเรียนของตน จึงพบว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ควรเร่ิมท่ีโรงเรียน โดยทุกฝ่าย                   
ตอ้งร่วมกนัพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั จึงตอ้งมีการบริหารจดัการ               
ท่ีเป็นระบบ มีการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน           
เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการน าร่องโรงเรียนปฏิรูป               
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การเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นการศึกษาสภาพ ขยายเครือข่ายการปฏิรูปการเรียนรู้กบั
สถาบนัอ่ืน และใหส้ถาบนัครูศึกษาไดมี้บทบาทวิจยัและพฒันากระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัโรงเรียน
ในพื้นท่ีรับผดิชอบ โดยมีโรงเรียนน าร่อง 2 – 3 แห่งทัว่ประเทศ 

5.3.1 ขอ้คน้พบก่อนเร่ิมโครงการ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, 2547 : 
55 – 58) 

(1) โรงเรียนมีความแตกต่างกนัในความพร้อม 
(2) หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนมีการอบรมครูโดยเฉพาะโรงเรียนแกนน า          

โรงเรียนน าร่อง 
(3) ผู ้บริหารและครูในโรงเรียนมีแนวคิด วิสัยทัศน์ เพื่อการปฏิรูป เช่น                

เชิญวิทยากร ศึกษาดูงาน น าวิทยากรมาสาธิต บรรยาย การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน        
เป็นส าคญั 

(4) ความต้องการของโรง เ รียน คือการมี ท่ีปรึกษาตามความต้องการ                     
ของโรงเรียนเป็นอนัดบัแรก การมีนกัวิจยัมาร่วมงาน มีส่วนนอ้ยท่ีตอบวา่สามารถด าเนินการไดเ้อง 
โดยขอแต่งบประมาณเท่านั้น 

(5) จ านวนโสตทศันูปกรณ์ท่ีมีของโรงเรียน มีความแตกต่างกนัมาก รวมทั้ง
เคร่ืองมือท่ีส่งเสริมงานส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลสารสนเทศ ส่วนใหญ่ตอ้งการส่ือในรูปวีดีทศัน์       
มากท่ีสุด รองลงมาคือวีซีดี ซีดีรอมและหนังสือ รูปแบบการน า เสนอแผน โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft PowerPoint เป็นส่ือท่ีโรงเรียนระบุความตอ้งการเป็นล าดบัสุดทา้ย 

(6) ส่ิงท่ีโรงเรียนคาดหวงัจากโครงการ คือการปฏิรูปท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ความช่วยเหลือทางวิชาการ การบริหารจดัการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการประกนัคุณภาพ      
ภายในสถานศึกษา 

5.3.2 ผลการพฒันาครู นกัเรียนและผูบ้ริหารในโรงเรียนน าร่อง (ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2547 : 61 – 62)  

(1) ครูมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ต่อการจดัการเรียนการสอน โดยยึดผูเ้รียน         
เป็นหลกั จากร้อยละ 47 เป็นร้อยละ 87 ของครูทั้งโรงเรียน 

(2) ครูมีความตั้ งใจปรับปรุงแนวการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญเพิ่มข้ึน                
มีการใช้ใบงาน การพานักเรียนศึกษานอกห้องเรียน การให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง              
แต่ยงัควรตอ้งใหค้วามส าคญัและพฒันาต่อไป 

(3) นักเรียนเปล่ียนแปลงในด้านกล้าคิด กล้าแสดงออก รักการอ่าน ใฝ่รู้ 
กระตือรือร้น อยากมาโรงเรียนเพิ่มมากข้ึนจากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 76 
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(4) นกัเรียนรู้จกัวธีิการแสวงหาความรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
รู้จกัคิดวิเคราะห์และเขียนรายงานสรุปได้ ท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ รู้จกับทบาทตวัเอง         
มากข้ึน 

(5) ผู้บ ริห า ร เ ป ล่ี ย น แปล ง วัฒนธ ร รมก า รท า ง า น ไป ถึ ง ร้ อ ย ละ  91                        
โดยมีการกระจายอ านาจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เปิดโอกาส
ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม มีวสิัยทศัน์ ก าหนดวงจรพฒันาแบบ PDCA 
 

กล่าวได้ว่าโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนประสบความส าเร็จ               
จากความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียน นกัวิจยั ผูป้กครองและชุมชนดีมาก มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ มียทุธศาสตร์สนบัสนุน มีปัจจยัท่ีมีส่วนกระตุน้ใหทุ้กฝ่ายต่ืนตวัในการพฒันาตนเอง 

 
6.   การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

เป็นท่ียอมรับกนัว่าในการพฒันาการศึกษาและสังคมของคนในชาติ บทบาทส าคญัของ          
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายท่ีถือเป็นความจ าเป็นพื้นฐานต่อการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม ซ่ึงถือเป็นกลวิธี
การพฒันาท่ีส าคญั รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้กล่าวในมาตรา             
43 วา่ “การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและ
เอกชน ทั้งนีต้ามทีก่ฎหมายบัญญตัิ” ช้ีใหเ้ห็นวา่การจดัการศึกษาในปัจจุบนั นอกจากการมีส่วนร่วม
ของครู ผูบ้ริหารในโรงเรียนแล้ว ยงัต้องมีวิธีคิดท่ีกวา้งขวาง ได้แก่ ผูมี้ส่วนได้เสียทุกระดับ                  
ในการจดัการศึกษา ได้แก่ ผูป้กครอง นักเรียน ชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิ นักการศึกษาและผูส้นใจ              
ไดมี้ส่วนเป็นเจา้ของและร่วมในการจดัการศึกษา 

การมีส่วนร่วม คือการให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับผลได้ผลเสียในการจดัการศึกษา              
มีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารจัดการ ร่วมพฒันางาน โดยร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า 
สนบัสนุนช่วยเหลือ ร่วมมือในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย แผนการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการแสดงความคิดเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ การร่วมปรับปรุง  
กิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุนการเงิน วสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน เป็นกรรมการหรือ        
เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียน การประชาสัมพนัธ์ การประเมินผลติดตามการท างาน และการ
ใหบ้ริการและรับบริการจากโรงเรียน 
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6.1 กระบวนการมีส่วนร่วม 
6.1.1 การร่วมวางแผน (Participation in Planing) มีส่วนร่วมในขั้นการวิเคราะห์

ปัญหา ก าหนดความส าคญั ก าหนดการด าเนินการและการประเมินผล 
6.1.2 การร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Participation in Implementation) คือการร่วม

สนบัสนุน ทั้งทรัพยากรต่าง ๆ และขั้นปฏิบติั รับผดิชอบกนัท างานและประสานความร่วมมือ 
6.1.3 การร่วมในการใช้ประโยชน์ (Participation in Utilization) น ากิจกรรม          

การปฏิบติัมาท าใหเ้กิดการปรับประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินการในกิจกรรมอ่ืน ๆ  
6.1.4 การร่วมในการไดรั้บประโยชน์ (Participation in Benefit Sharing) คือน าผลท่ี

เกิดข้ึนไปใชป้ระโยชน์ เพื่อปรับปรุงการท างานต่าง ๆ ต่อไป 
6.1.5 การร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) เป็นการช่วยกนั    

วางระบบติดตาม การนิเทศ เพื่อทุกฝ่ายจะได้ทราบผลท่ีเกิดข้ึน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งหาแนว
ทางแกไ้ขในขั้นต่อไป 
 

6.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในวงการศึกษา 
6.2.1 การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) เป็นการรับรู้ในส่ิงท่ีจะด าเนินการของ       

ผูมี้ส่วนไดเ้สียร่วมกนัด าเนินการ 
6.2.2 การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นการฟังความคิดเห็น ตรวจสอบ

ขอ้มูลเพิ่มเติม และเป็นการกระจายขอ้มูลสู่ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ อีกทางหน่ึง เพื่อให้มีขอ้เสนอแนะ
ประกอบการตดัสินใจ 

6.2.3 การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) เพื่อรับฟังความคิดเห็น             
ให้โรงเรียนได้อธิบายกิจกรรม โครงการ ตอบข้อซักถาม เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกนั โดยใช้เวที
สาธารณะ 

6.2.4 การร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) อาจใชว้ิธีการเขา้ร่วมเป็นตวัแทน
ตดัสินใจในรูปคณะกรรมการและมีอ านาจในการตดัสินใจ ในรูปแบบคณะบุคคลท่ีประกอบดว้ย
ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกนั 
 

6.3 แนวคิดและขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR)  

เดชเลอร์และอิเวอร์ต (Deshles and Evert 1995 อา้งจาก เฉิดศกัด์ิ ชุมนุม, 2540 :                
31 – 33) การวิจยัแบบมีส่วนร่วม คือกระบวนการของการศึกษาค้นควา้อย่างเป็นระบบ                 
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ในสถานการณ์ท่ีผูป้ระสบปัญหาในชุมชนเขา้มาร่วมมือในฐานะผูมี้ส่วนร่วมกบันักวิจยัท่ีได้รับ              
การฝึกฝนอบรมมาแล้ว ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีจะคน้ควา้ในการเลือกและวิเคราะห์ขอ้มู ล  
และในการด าเนินการเพื่อจดัการพฒันาหรือแกไ้ขสถานการณ์อนัเป็นปัญหานั้น 

ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่น ้ า (2547 : 9 – 10) กล่าวว่าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม               
มีการปรับยุทธศาสตร์การพฒันาจากลักษณะการบญัชาการจากเบ้ืองบน มาเป็นลักษณะของ                
การเร่ิมงานจากล่างข้ึนบน มุ่งท่ีจะแก้ปัญหาท่ีตรงต่อความเป็นจริงของชุมชน ปัจจุบันน ามา
ประยุกต์ใช้ เ ป็นการว็ิจัย ท่ี ศึกษาชุมชนโดยเน้นการวิ เคราะห์ปัญหา ศึกษาหาแนวทาง                        
ในการแก้ปัญหา วางแผนด าเนินงาน ปฏิบติัการตามแผนและติดตามประเมินผล ซ่ึงในการวิจยั          
ทุกขั้นตอนสมาชิกตอ้งมีส่วนร่วมดว้ย โดยฐานคิดท่ีส าคญั คือการพฒันาและวจิยั 

พิทยาภรณ์ มานะจุติ และคณะ (2546 : 12) กล่าววา่การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) เป็นกระบวนการของการท างานร่วมกัน ต้องอาศัยการสืบสวนสอบสวนหาปัญหา                 
และข้อโต้แยง้ร่วมกันเป็นกลุ่ม วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา (ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง                 
การปกครอง ทางวฒันธรรม ทางส่วนบุคคล) รวมทั้งเป็นกลุ่มและเหนืออ่ืนใดตอ้งปฏิบติังาน       
ร่วมกนัอยา่งเป็นกลุ่มในการแกปั้ญหานั้น) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยิ่งไปกวา่นั้น PAR ยงัเป็น
กระบวนการวจิยัท่ีค่อนขา้งล าเอียงไปในดา้นกระบวนการประชาธิปไตย PAR ยนืหยดัข้ึนมาไดด้ว้ย
ประชาชนผูมี้หวัใจเป่ียมดว้ยการวจิยั เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ในการแกปั้ญหาของตน 

PAR อาจมีขั้นตอนของการมีส่วนร่วมแบบหน่ึงแบบใดต่อไปน้ี คือ 
1.  มีนกัวิจยัจากภายนอกเป็นนกัวิจยัหลกั (Principal Research) ในระยะแรก ๆ 

หรือวงรอบแรก ๆ ของกระบวนการ PAR โดยมีประชาชนในท้องถ่ินเข้ามาเป็นนักวิจยัร่วม         
จนกระทัง่ถึงระยะหน่ึงหรือ วงรอบหลงั ๆ จึงค่อยถ่ายโอนความรับผิดชอบของบทบาทผูน้ าของ         
นกัวจิยัหลกัจากภายนอกไปยงัสมาชิกในชุมชนเอง โดยอาจจะมีนกัวจิยัหลกัหรืออาจไม่มีก็ได ้

2.  ไม่มีนกัวจิยัหลกัจากภายนอก แต่อาจมีผูใ้ห้ค  าปรึกษาจากภายนอกคนเดียวหรือ
เป็นคณะผูใ้ห้ค  าปรึกษาก็ได ้และมีสมาชิกผูร่้วมวิจยัจากในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นเอง จดัรูปองค์กร        
คณะผูว้จิยัข้ึนเอง 

3.  รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีดดัแปลงหรือประยกุตไ์ปจากรูปแบบทั้งสองท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 
เช่น มีผูอ้  านวยกระบวนการ (Facilitator) เป็นตน้ 
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แผนภูมิที ่3     ขั้นตอนการวจัิยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
ทีม่า : ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545 : 249 
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6.4 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม  
6.4.1 ลดความขดัแยง้และสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัได ้
6.4.2 ช้ีประเด็นปัญหาและการแกไ้ขจดัการต่าง ๆ ได ้
6.4.3 ท าให้ได้การร่วมคิดและสร้างรูปแบบวิธีการ เพื่อการพัฒนางานและ             

สร้างสรรคง์านใหม่ 
6.4.4 ท าใหไ้ดก้ารร่วมตดัสินใจในการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่า 
6.4.5 ท าให้ไดร่้วมปรับปรุงระบบการบริหารงาน พฒันางานให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลอยา่งเตม็ท่ี 
6.4.6 ท าให้ได้ร่วมปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุ        

เป้าหมายท่ีวางไว ้
6.4.7 ท าใหเ้กิดการควบคุม ติดตาม ประเมินผลโครงการอยา่งไดผ้ล 

 
7.   การปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา โดยใช้วงจร PDCA 

การปรับปรุงคุณภาพเป็นการความเช่ือมั่นในการท างาน ซ่ึงเป็นผลจากกิจกรรม                    
ท่ีมีการประสานงานเป็นระบบ และการะท าอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเ ร่ิมจากการท าการวางแผน                
การน าแผนท่ีวางไวม้าปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้และถ้าผลลัพธ์ไม่ได้ตามท่ีคาดหมายไว ้            
จะมีการทบทวนแผนการเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ังหน่ึง เม่ือหมุนวงจรซ ้ าจะท าให้เกิดการปรับปรุงและ        
ท  าให้ระดบัของผลลพัธ์สูงข้ึนเร่ือย ๆ เรียกวงจรน้ีว่า เกลียวของจูราน (Juran Spiral) ซ่ึงเป็นช่ือ           
ของผูเ้ช่ียวชาญด้านคุณภาพของสหรัฐอเมริกา ดร.เจ เอ็ม จูราน บางคร้ังวงจรน้ีสอดคล้องกับ        
แนวคิดของเดม่ิง (Deming) เรียกวงจรของเดม่ิง (Deming Cycle) ประกอบดว้ย 

P = Plan : วางแผน 
D = Do : ลงมือปฏิบติั 
C = Check : การตรวจสอบผลงาน 
A = Action :  การปรับปรุงแกไ้ข 
 
วงจร PDCA สามารถเทียบไดก้บัวงจร PAOR ซ่ึงใชก้นัมากในกระบวนการวิจยั คือ Plan 

วางแผน Act ลงมือท า Observe สังเกตเพื่อตรวจสอบผลและ Reflect สะทอ้นขอ้มูลความคิด 
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7.1 การวางแผน (Plan = P) ประกอบดว้ยครูนกัวิจยั ผูบ้ริหารนกัวิจยัและผูส้นบัสนุนหรือ
นกัวิจยัภายนอก จะเร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนการเรียนรู้หรือการวิจยัปฏิบติัการ ก าหนดจุดมุ่งหมาย
จากฐานตนเองหรือประสบการณ์เดิม ซ่ึงจะได้ข้อมูล สาระหรือประเด็นปัญหาในการวิจัย                     
จากการประเมินสถานภาพของตนเองและของโรงเรียนเป็นภาพรวม (Pre – test) ขอบเขตและ
ปัญหาวิจยัปฏิบติั ควรจะแคบและเฉพาะเจาะจงเพื่อมุ่งน าผลไปใช้แก้ปัญหาพฒันาการเรียนรู้             
ของนกัเรียนในโรงเรียนนั้น 

สรุปวา่การวางแผน (Plan) เป็นส่วนส าคญัของการเร่ิมตน้ ดงันั้นการวางแผนท่ีดีจะท า
ให้เ กิดการแก้ไขน้อย และช่วยให้กิจกรรมและงานในส่วนอ่ืน ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน              
การวางแผนควรไดต้ระหนกัต่อส่ิงต่าง ๆ คือ 

1. การวเิคราะห์สถานการณ์ และการจ าแนกปัญหา 
2. การตั้งเป้าหมาย 
3. การเขา้ใจถึงขอ้จ ากดัและขอบเขต รวมทั้งการน าเขา้มาพิจารณา 
4. การมองถึงวธีิการปรับปรุงท่ีเป็นไปได ้
5. การตดัสินใจถึงแผนปฏิบติัการ 
6. การก าหนดวธีิส าหรับตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ท่ีได ้
7. การก าหนดกิจกรรมพื้นฐาน การแยกรายละเอียดกิจกรรมและการกระจาย         

กิจกรรม 
8. การก าหนดวธีิประเมินความส าเร็จ 

 
7.2  การลงมือปฏิบัติ (Do = D) การจดักระบวนการเรียนรู้หรือการพฒันาตนเอง อาจท าได้

หลายแบบ แต่ผลท่ีได้มากท่ีสุดมกัมาจากการลงมือกระท าอย่างเป็นระบบ โดยนกัวิจยัแต่ละกลุ่ม         
ดงัน้ี 

7.2.1 ครูนักวิจัย งานวิจัยปฏิบัติการของครูนักวิจัยเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง                  
มุ่งเน้นท่ีกระบวนการเรียนการสอน บริบทของชั้นเรียน คุณลักษณะของผูเ้รียนและความถนัด     
ความสามารถของครูเอง การวิจยัของครูมกัเกิดข้ึนเน่ืองจากมีปัญหาเก่ียวกบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
แลว้ครูตอ้งการคน้หาค าตอบหรือวธีิการแกปั้ญหาเหล่านั้น งานวิจยัจึงเป็นการท าความเขา้ใจปัญหา
หรือสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดปัญหา นอกจากน้ีครูนกัวิจยัสามารถศึกษาเพื่อคิดคน้หาและมุ่งพฒันา
กระบวนการและเทคนิควิธีการสอน การปรับพฤติกรรมนกัเรียนดว้ยแนวทางใหม่หรือการพฒันา / 
สร้างส่ือการเรียนรู้ ชุดการสอน เป็นตน้ ทั้งน้ีผลจากการวิจยัทดลองปฏิบติัการดงักล่าวจะตอ้งเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียน 
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7.2.2 ผู้บริหารนักวิจัย เสนอแนะให้ผูบ้ริหารนักวิจยัเรียนรู้รูปแบบการบริหาร            
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School –Based Management = SBM) การวิจยัปฏิบติัการของโรงเรียน          
จึงเป็นลกัษณะของการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียน ร่วมติดตามประเมินผลนิเทศ 

7.2.3  นักวิจัยภายนอก / ผู้สนับสนุน ภารกิจในการวิจยัเชิงปฏิบติัการส่วนใหญ่ของ   
นกัวจิยัภายนอก มกัจะมาจากค าขอของครูและผูบ้ริหาร 

สรุปว่าการลงมือปฏิบติั (Do) เป็นการน าส่ิงท่ีปรากฏในแผนมาปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง        
จริงจงั ควรไดพ้ิจารณาขั้นตอนดงัน้ี 

1. สร้างความมัน่ใจวา่ผูป้ฏิบติัทราบความจ าเป็น ความส าคญัของแผน 
2. มีการสร้างความมัน่ใจต่อการส่ือสาร ต่อฝ่ายปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 
3. มีการจดัการศึกษา อบรม หาความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบติั เพื่อน าแผนนั้นมา

ปฏิบติัไดจ้ริง 
4. มีการจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนในการปฏิบติัไดเ้หมาะสมตามความจ าเป็น 
5. มีการก าหนดช่วงเวลาร่วมกนัและเหมาะสมต่อการปฏิบติั 

 
7.3  การตรวจสอบ / ประเมินผล (Check = C) ในกระบวนการเรียนรู้หรือการวิจยัท่ีผูเ้รียน 

/ ผูว้ิจยัตอ้งการสืบหาขอ้เท็จจริง คน้หาค าตอบ สร้างความรู้ใหม่ ทดลองหรือออกแบบนวตักรรม 
การตรวจสอบและการประเมินผลจะต้องมีการสังเกตผล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล                     
ขั้นตอนการตรวจสอบน้ี ดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการเรียนรู้ แต่แทจ้ริงแลว้ใน
การวางแผนเพื่อก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ / การวิจยั นกัวิจยัจ าเป็นตอ้งวางแผนตรวจสอบ
หรือประเมินผลตามจุดมุ่งหมายเหล่านั้นไปดว้ยพร้อมกนั โดยก าหนดใหช้ดัเจนวา่ 

ประเมินเพื่ออะไร หรือการก าหนดจุดมุ่งหมายการประเมิน 
ประเมินอะไร หรือการวเิคราะห์ / นิยามส่ิงท่ีจะประเมิน 
ประเมินอยา่งไร หรือการออกแบบเทคนิค / เคร่ืองมือประเมิน 
ประเมินไดอ้ะไร หรือการตดัสินคุณค่าผลท่ีประเมิน 
แจง้ผลการประเมินแบบใด หรือการรายงานผลการประเมิน 
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7.3 .1  ว ัต ถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือประเ มินผล เ ป็นส่วนหน่ึงของ             
กระบวนการเรียนรู้หรือการวจิยัปฏิบติัการ ในโครงการน้ีนกัวจิยัอาจก าหนดไดด้งัน้ี 

(1) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกกลุ่มในโครงการ 
(2) เพื่อทราบขอ้มูลเส้นฐาน (Baseline Data) 
(3) เพื่อเป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเปล่ียนแปลง 
(4) เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ / จุดดอ้ย / ขอ้บกพร่องท่ีตอ้งปรับปรุง 
(5) เพื่อเป็นขอ้มูลป้อนกลบัแก่โรงเรียนในโครงการฯ 
(6) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัปฏิบติัการ เพื่อตอบค าถามการวิจยัของ

โครงการ 
 

7.3.2 การวิเคราะห์หรือนิยามส่ิงท่ีจะประเมิน เม่ือทราบว่าจะประเมินเพื่ออะไร       
แลว้ ก็ควรก าหนดส่ิงท่ีจะประเมินหรือสังเกต ตรวจสอบ ด าเนินการใชก้ารประเมินผลเป็นเคร่ืองมือ
หลกัในการวจิยัปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน  

(1) ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ต้องการนิยามท่ีชัดเจนว่า “การบริหาร
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน” (SBM) มีความหมายอย่างไรในบริบทของโรงเรียนตนเองและ              
สร้างแบบวดัประเมินผลท่ีเกิดข้ึน โดยยดึผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนเป็นเป้าหมายหลกั 

(2) ส าหรับครู ต้องการนิยามท่ีชัดเจนว่า “การจัดกระบวนการเรียน               
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” ในบริบทของครูของชั้นเรียน มีความหมายอย่างไรและ             
สร้างแบบวดั / ประเมินผล มีตัวบ่งช้ีท่ีบอกว่าลักษณะอย่างน้ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก               
กระบวนการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียนจะสะทอ้นถึงผล
การเรียนรู้โดยการบริหารจดัการ / ทดลองปฏิบติัการวิจยัของครู ผูป้ระเมินครูอาจเป็นตวัเอง           
เพื่อนครู ผูบ้ริหารและนกัเรียน เป็นตน้ 

(3) ส าหรับนักเรียน ในฐานะท่ีได้รับผลกระทบเป็นเป้าหมายหลักของ             
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ย่อมต้องมีส่วนเป็นผูป้ระเมินโรงเรียน ซ่ึงรวมถึงประเมิน         
การบริหารจดัการของผูบ้ริหารและการจดัการเรียนการสอนของครู นอกจากนักเรียนแต่ละคน       
จะเป็นผูป้ระเมินแลว้ ยงัสามารถประเมินในภาพของคณะกรรมการนกัเรียนหรือสภานกัเรียน 

(4) นกัวจิยัภายนอก / ผูส้นบัสนุน จะท างานในลกัษณะส่งเสริมให้โรงเรียน
คิดเอง สร้างเอง ลงมือท าเองและประเมินเอง จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้แหล่งขอ้มูลเพียงพอท่ีจะเสนอแนะ 
เช่น จดัหาเอกสาร แนวทางหรือนิยามไปให้เป็นตวัอยา่งและร่วมช่วยให้โรงเรียนวิเคราะห์ / นิยาม 
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ส่ิงท่ีจะประเมิน รวมทั้งสร้างเคร่ืองมือแบบวดั / ประเมินผลตามท่ีตอ้งการจริง ๆ และท่ีเหมาะสมกบั
เน้ืองาน เป็นตน้ 

7.3.3 วิธีการประเมินผล ในโครงการน้ี การประเมินผลเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย
ปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลายกลุ่ม ผูป้ระเมินส าหรับผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม จึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นนักวิจยัคนเดียวตามท่ีเสนอแนะไวข้า้งตน้ ผลการประเมินท่ีได้ในแต่ละกลุ่มผูเ้รียนจึงมาจาก
หลายแหล่งและมีผูป้ระเมินหลายกลุ่มได ้วิธีการประเมินผลก็เช่นเดียวกนั ควรใชห้ลกัหลากหลาย
วธีิ ดงัเช่น 

(1) การประเมินตามสภาพจริง 
(2) การประเมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 
(3) การประเมินจากผลการปฏิบติังานหรือพฤติกรรมการท างานท่ีเป็นจริง 
(4) ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร อ บ ทิ ศ ห รื อ โ ด ย ผู ้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย                            

และมีกระบวนการประเมินท่ีหลากหลาย 
(5) การประเมินแบบปฏิสัมพนัธ์ โดยผูป้ระเมินและผูถู้ก / รับการประเมิน 

มีการใหแ้ละรับขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงกนัและกนัอยา่งรวดเร็ว ฉบัไว 
(6) การประเ มินโดยกลุ่มเพื่ อน หรือผู ้ท่ี คุ ้น เคย เข้าใจเ น้ืองานและ               

กระบวนการของผูรั้บการประเมิน 
(7) การประเมินโดยบุคคลภายนอกท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง แต่รู้จกังานท่ีจะ

ประเมิน 
7.3.4  การตัดสินคุณค่าผลท่ีประเมิน การตัดสินว่าประเมินแล้วได้อะไรบ้าง              

มากนอ้ยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จอยา่งไรนั้น เป็นเร่ืองท่ีตอ้งเตรียมการไวอ้ยา่งเหมาะสมในช่อง
การวางแผน (Plan) การประเมินผลงานท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการวิจยัปฏิบติัการ โรงเรียนจะเป็น                 
ผูก้  าหนดเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินผลเอง ในหลกัการท่ีวา่กระบวนการประกนัคุณภาพท่ีดี
จะตอ้งเร่ิมตน้ด าเนินการไปพร้อม ๆ กนัทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) ดงันั้นสัมฤทธ์ิผล
ของการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน จึงไดเ้กณฑก์ารประเมินแบบอิงตนเอง  

7.3.5 การเสนอรายงานผลการประเมิน เน่ืองจากการประเมินตามแนวการปฏิรูป      
การศึกษาใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน การเสนอรายงานผลการประเมินจึงเป็นการเสนอรายงานส าหรับ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เช่น การจดัท าโปรไฟล์ (Profile) แสดงผลการเรียนแต่ละรายวิชาของผูเ้รียน
และการสังเกตของครู  
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สรุปวา่การตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั
ตามแผน โดยพิจารณาดงัน้ี 

1. มีการปฏิบติัตามแผนหรือไม่ 
2. ตวัแผนการมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 
7.4   การน าผลประเมินไปสู่การปรับปรุง / พฒันา (Act = A)  

การน าผลท่ีวิจยัปฏิบติัการและประเมินได้ไปใช้ปรับปรุงงานทุกด้านของโรงเรียน          
เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญท่ีสุด ความเอาจริง เอาจังของผู ้บ ริหารสถานศึกษา ครูทุกคนและ                     
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีจะเอาผลการประเมินมาพูดคุย อภิปรายขยายความให้เป็นรูปธรรม          
ในการเข้าใจตรงกันถึงสาเหตุของความส าเร็จหรือล้มเหลว ของความเหมาะสมหรือไม่ของ     
กระบวนการและวิธีการท างานของทุกฝ่ายในโรงเรียน ส่วนใด กิจกรรมใดควรแก้ไข ปรับปรุง         
คงไวห้รือตดัทิ้ง เป็นสาระท่ีต้องมีการรวมพลังกันทั้งโรงเรียน เพื่อร่วมคิด ร่วมตดัสินใจและ              
ร่วมลงมือแกไ้ขทนัที หากเป็นดงัน้ีเกณฑ์และมาตรฐานท่ีโรงเรียนวางไวท้ั้งในช่วงท่ีประเมินแลว้ 
หรือจะประเมินต่อ ๆ ไปก็จะสัมฤทธ์ิผลไดต้ามท่ีโรงเรียนทั้งโรงตอ้งการ 

สรุปการปรับปรุงแกไ้ข (Action) เป็นการก าจดัปรากฏการณ์ หรืออาการของปัญหา 
หรือสาเหตุใหต้รงประเด็น ควรพิจารณาดงัน้ี 

1. วิเคราะห์สาเหตุจากความผิดพลาดของงานให้ชัดเจนตามประเด็น เช่น               
ความเขา้ใจ สถานการณ์กบัสภาพการณ์ การเลือกใช้เทคนิค การขาดการส่ือสารท่ีดี ปัญหาจาก
บุคคล ปัญหาจากทรัพยากรการสนบัสนุน ฯลฯ 

2. การท าความเขา้ใจในธรรมชาติของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
3. การช้ีบ่งถึงกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดอาการเช่นนั้น 
4. การก าจัดข้อบกพร่องของกระบวนการ โดยทบทวนวิธีการท างานและ           

มาตรฐานการท างาน 
วงจรการเรียนรู้หรือการวิจยัปฏิบติัการ ซ่ึงเทียบได้กบัวงจร PDCA ท่ีน าเสนอขา้งต้น              

เม่ือนกัวิจยัทั้งผูบ้ริหารนกัวิจยั ครูนกัวิจยัและผูส้นบัสนุน / นกัวิจยัภายนอก ลงมือปฏิบติัการจริง         
ในโรงเรียน จะตอ้งมีการด าเนินงานตามวงจรซ ้ าหลาย ๆ รอบ จนกวา่จะไดผ้ลการวิจยัท่ีตอบค าถาม
วิจยัตามท่ีนกัวิจยัตอ้งการหรือจนกวา่นกัเรียน / ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดงันั้น
การด าเนินการตามวงจรการเรียนรู้ จึงมีลกัษณะต่อเน่ืองดงัภาพ 
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แผนภูมิที ่4  วงจรการเรียนรู้แบบ PDCA 
 
 

ในการท างานตามวงจร PDCA ส่ิงส าคญั คือการวเิคราะห์หาเหตุและมีการทบทวนแผนการ 
มีการช้ีบ่งสาเหตุ ความลม้เหลวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีการเปล่ียนแปลงแผน เพื่อให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพ เป็นรายปีและ                
มีการทบทวนทุกปี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่แผนดงักล่าวมีความเหมาะสม 
 
8.   งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

กองวิจยัการศึกษา กรมวิชาการ (2542) ได้สรุปครูกับการวิจยัชั้นเรียนไวว้่า การวิจยั           
ในชั้ นเรียนไม่ใช่ส่ิงท่ีแปลกแยกไปจากหน้าท่ีท่ีครูปฏิบัติอยู่ ครูเองเป็นบุคคลท่ีท าการวิจัย             
ในชั้นเรียนอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนผูว้ิจ ัยก็คือ ครูผูส้อน การวิจัย                  
ในชั้ นเรียนจะเ ร่ิมต้นท่ีการปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์สภาพการณ์                     
ท่ีผูว้ิจยัประสบอยู่ จากนั้นท าการศึกษาก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการหรือเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ผลท่ีไดคื้อ การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนนัน่เอง การท่ีครูท าการวิจยัในชั้นเรียน        
จะเป็นการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน เพราะการวิจยัในชั้นเรียนมีจุดประสงค์ส าคญั 
เพื่อการปรับปรุงสภาพการปฏิบติังานของผูว้ิจยั ดงันั้นครูผูส้อนจึงควรได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความสามารถในการท าวิจัยชั้ นเ รียน ซ่ึงจะท าให้ครูได้เ รียนรู้และพัฒนาตนเอง                  
สามารถแก้ปัญหาท่ีมีผลต่อการพฒันาการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ             
ทางวทิยาศาสตร์ เพราะครูเป็นบุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนรู้และเขา้ใจสภาพการเรียนการสอน
อยา่งแทจ้ริง 
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เลขา ปิยะอจัฉริยะ และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2544) การปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียน                
มี 5 ส่วน ซ่ึงจะเช่ือมโยงเก่ียวขอ้งต่อเน่ืองกนัดงัน้ี 

1. ปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน นักวิจยั                  
ผูส้นับสนุนภายนอก การปฏิรูปการเรียนรู้ คือการปรับบทบาทการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเหล่าน้ี           
เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนทุกกลุ่มใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ และผูเ้รียนไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

2. ปฏิรูปการสอนของครู การปฏิรูปการสอนของครูจะเกิดข้ึนได้ ต่อเม่ือครู                     
มีการปฏิรูปการเรียนรู้นัน่คือ ครูเรียนรู้และลงมือคน้หา พฒันา ทดลองวิธีการและเทคนิคใหม่ ๆ 
หรือปรับปรุงวิธีการเดิม ให้การสอนการท างานของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนมีคุณภาพ             
และปัญหาของนกัเรียนไดรั้บการแกไ้ขทนัท่วงที 

3. ปฏิรูปการบริหารของผู้บริหาร ผูบ้ริหารปฏิรูปการบริหาร เม่ือมีการปฏิรูป             
การเรียนรู้ นัน่คือผูบ้ริหารเรียนและลงมือปรับปรุงการบริหารจดัการโรงเรียน คน้หา พฒันา ทดลอง
วิธีการและเทคนิคเชิงกลยุทธ์ มุ่งแกปั้ญหาของนกัเรียน ของครูและบุคลากรไดท้นัการ ส่งผลให ้        
นักเรียนและครู และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ อีกนัยหน่ึงคือผู ้บริหารสถานศึกษา             
คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนทั้งโรงให้หลกัประกนัวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บการศึกษาตาม
มาตรฐานการพฒันา 

4. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลจากการพฒันาคุณภาพตนเองของครู
และผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีด าเนินพร้อมกนัไปทั้งโรงเรียน มีผลต่อการพฒันางานของโรงเรียน       
ทุกดา้น เป็นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สร้างความมัน่ใจว่าสถานศึกษา
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดต้ามเป้าหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีโรงเรียนตอ้งการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ร่วมกนัก าหนดไว ้

5. การประกันคุณภาพภายนอก เม่ือโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพ       
ผูเ้รียน สามารถด าเนินการทั้ง 4 ส่วนขา้งตน้ ไดผ้ลเป็นท่ีพอใจในโรงเรียนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง         
ก็ย่อมเกิดความมัน่ใจว่า โรงเรียนรู้จกัและมองตนเองด้วยการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ท าให ้        
โรงเรียนมีฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพนกัเรียน และมีความพร้อมในการขอรับ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกท่ีรับผดิชอบ 
 

สกล แก้วศิริ (2546) ศึกษากระบวนทศัน์ในการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่าย 
สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ พบว่าโรงเรียนเครือข่ายมีกระบวนทศัน์ในการปฏิรูปการเรียนรู้มาก          
โดยเฉพาะดา้นการบริหารจดัการ ดา้นพฤติกรรมครูและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน และสูงกวา่
สภาพความเป็นจริงเป็นส่วนใหญ่ ปัจจยัความส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้มาจากการมีส่วนร่วม
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ของทุกฝ่าย ปัญหา อุปสรรคส่วนใหญ่จะเกิดจากงบประมาณ และโรงเรียนตอ้งการการมีส่วนร่วม
ของผูป้กครองและชุมชนมาก ส่วนผลกระทบการเป็นโรงเรียนปฏิรูป คือการได้รับการยอมรับ             
การท างานของคณะครู ครูมีพฤติกรรมจริยธรรมดีข้ึน ผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียนภาคภูมิใจโรงเรียน 

 
 รุ่ง แกว้แดง (2546) ไดก้ล่าวว่า “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครู โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน” ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2545 – เมษายน 2546 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันา        
รูปแบบการฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและ           
ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ ตามแนวปฏิรูป               
การเรียนรู้ ผลจากการวิจยัดงักล่าวพบวา่การฝึกอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ครูท่ีเขา้รับการอบรมปรับเปล่ียนทศันคติและสามารถจดัการเรียนการสอน          
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ไดเ้พิ่มข้ึน  พร้อมทั้งไดก้รอบแนวทางการฝึกอบรมครูท่ีชดัเจนและเสนอ
ใหใ้ชเ้ป็นแนวทางการพฒันาครูในระดบักวา้ง 
 
 นคร บุญมา (2546) สรุปการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูรั้บการอบรม 

1. ผูรั้บการฝึกอบรมพฒันาเทคนิคและวธีิสอนไดต้รงกบัปัญหาของผูเ้รียน 
2. ผู ้รับการฝึกอบรมมี ส่ือและอุปกรณ์ทุกคร้ัง ท่ี เข้าสายพร้อมทั้ งจัด เต รียม                   

แบบประเมิน 
3. ผูรั้บการฝึกอบรมปรับปรุงการท างานปกติ เพื่อใหมี้เวลาวา่งพบผูฝึ้กอบรม 
4. ผูรั้บการฝึกอบรมมีความสุขการสอน 
5. ผูรั้บการฝึกอบรมเขียนรายงานวจิยัไดค้นละ 1 เร่ือง 

 
นุจรี ผวินวล (2546) สรุปผลท่ีเกิดข้ึนกบัครูท่ีรับการอบรม และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป 

1. ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสูตร และการสอนให้สอดคล้องกับ                    
สภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน 

2. ครูใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ฯลฯ 

3. ครูมีความสนใจเอาใจใส่ผูเ้รียนดีข้ึน โดยการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น          
นกัเรียนบกพร่องทางร่างกายและสติปัญหา ครูมีการใชแ้ผนการสอนรายบุคคล 

4. ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการแกปั้ญหา 
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5. ครูใชก้ระบวนการวจิยั เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยลงมือปฏิบติัทุกขั้นตอน
และน าไปสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน 

6. ครูมีความกระตือรือร้นในการพฒันาการเรียนการสอน 
7. ครูใช้กระบวนการวดัและประเมินผลอย่างหลากหลาย ทั้งการวดั ความรู้ ทกัษะ

กระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะ และประเมินตามสภาพจริงจากการท าแฟ้มสะสมงาน               
การท าโครงงาน ฯลฯ 

8. ครูใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าครูท่ีไม่ไดรั้บการอบรมได ้
9. ครูมีความตระหนกั ในการท าวจิยัในชั้นเรียนมากข้ึน 

 
จินตนา กันธวงั (2546) สรุปผลท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาครูว่า ส่งผลท าให้เกิดการ                  

เปล่ียนแปลงข้ึนกบัครูท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการอบรม
ทุกคน คือมีความกระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนในรายวิชาท่ีท าวิจัย                      
มีแนวคิดการสร้างนวตักรรม ได้แก่ วิธีการใหม่ ๆ ชุดฝึก แบบฝึกต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิด                
ความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ การเรียนรู้มีความน่าสนใจ ครูมีความอยากรู้ผลท่ีจะเกิดข้ึนกับ
นกัเรียนหลงัจากท่ีไดใ้ชน้วตักรรมท่ีสร้างข้ึนมา 

จะเห็นไดว้า่การปฏิบติังานตามโครงการผูใ้ห้การอบรมรายงานตรงกนัทั้งการเปล่ียนแปลง
ท่ีดีในการพฒันาเพื่อนครูในโรงเรียนอย่างได้ผล ทั้งด้านความรู้ เจตคติและทกัษะในการปฏิบติั
วชิาชีพครูอยา่งสอดคลอ้งตอ้งกนั 

 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครู จุฬาลกัษณ์ ระดม (2546 : 24) สรุปวา่

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผล คือ 
1. ผูใ้หก้ารอบรม 
2. การสนบัสนุนของโรงเรียนต่อโครงการ 
3. กระบวนการบริหารท่ีเอ้ือใหค้ณะครูมีอิสระท่ีจะคิดท าบนแผนงานของกลุ่ม 
4. คณะครูผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีความรับผดิชอบตั้งใจจริง ในการพฒันาตนเอง 
5. นกัเรียนของผูเ้ขา้รับการอบรม ให้ความร่วมมือและเห็นความส าคญัในการเรียน             

มากข้ึน 
6. การฝึกอบรมมีกระบวนการขั้นตอนท่ีดี มีการช่วยเหลือเสนอแนะ ปรับปรุงแกไ้ข              

การท างานร่วมกนั 
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โสภาพรรณ ช่ืนทองค า (2546) สรุปปัจจยัของการด าเนินการ จากความคิดเห็นผูเ้ขา้อบรม
วา่ โครงการจะส าเร็จเกิดจากท่ีผูใ้หก้ารอบรมคอยช่วยเหลือดูแล การมีเคร่ืองมือท่ีพร้อม ความพร้อม
ของผูรั้บการอบรม ปัจจยัดา้นเวลาและภาระงานควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข เน่ืองจากภาระงาน
ปกติกบัการสอนค่อนขา้งมาก 

 
ปาริชาติ สุทธิเวทย ์(2546) สรุปว่าปัจจยัความส าเร็จ ผูบ้ริหารเป็นท่ีปรึกษาและอ านวย      

ความสะดวกในการฝึกอบรม ผูใ้ห้การอบรมผูเ้ข้ารับการอบรมอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่ใน
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มเดียวกนั ท างานร่วมกนั ปรึกษากนัไดทุ้กเลา ไม่เสียเวลาในการเดินทางไป
อบรมนอกโรงเรียน ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการท างานและสภาพจริงของการจดัการเรียน
การสอน จ านวนผูเ้ขา้รับอบรมไม่มากดูแลทัว่ถึง และตอ้งการพฒันาตนอยา่งจริงจงั ให้ความสนใจ 
เสียสละเวลาเพื่อพฒันาตนเอง 

 
อารี หลวงนา และคณะ (2547) ศึกษาวิจัยเพื่อวางระบบติดตามและประเมินผล                 

การพฒันาครู เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนบา้นบางน้อย อ าเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
โดยพบสภาพปัญหาเร่ิมตน้ คือครูส่วนหน่ึงยงัใช้การสอนแบบบรรยาย ใช้ส่ือการสอนน้อยและ          
ไม่สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนสนองตอบต่อความสนใจของนักเรียนได้ดีเท่าท่ีควร 
เทคนิคการสอนไม่หลากหลาย จากการใช้กลยุทธ์ในการพฒันาครูให้มีทกัษะการจดัท าแผนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ และพฒันาครูให้มีความรู้สู่การปฏิบติั วดัและประเมินติดตามนิเทศทั้งภายใน
และภายนอก พบวา่โรงเรียนและครูมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มขององคก์รดีข้ึน ครูมีกิจกรรม
ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง จากผลการจัด           
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูท่ีค่อนขา้งชดัเจน 

 
อมร ไชยแสน และคณะ (2547) ไดว้ิจยัเพื่อวางระบบติดตามผลการพฒันาครูเพื่อปฏิรูป  

การเรียนรู้โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม          
โดยมุ่งเน้นด้านการจดัท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และการก าหนด       
รูปแบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนา พบว่าการพัฒนาครูควบคู่กับการติดตามและ           
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ เป็นวิธีการท่ีดีวิธีหน่ึง ในการกระตุ้นให้ครูผู ้สอนได้พัฒนาตนเอง                     
อยูต่ลอดเวลา และต่อเน่ือง อนัจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
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จิราพร พงศ์อาจารย์ และคณะ (2547) ท าการศึกษาสภาพการพฒันาครูด้านการจัด                
กระบวนการเรียนรู้และพฒันาระบบติดตามและประเมินผลการพฒันาครูโรงเรียนบา้นป่าสัก อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวดัพิษณุโลก โดยการวิจยัแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการ PDCA พบว่า              
ผลการปฏิรูปการเรียนรู้ส าหรับครูเกิดการพฒันาในดา้นความรู้ ความเขา้ใจการปฏิรูปการเรียนรู้              
ท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้น าไปปฏิบัติจริงได้ เ ขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ถูกต้อง                   
ส่วนประกอบครบและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ก าหนดวิธีสอนสอดคล้องกับ           
จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ ยงัตอ้งพฒันาเร่ืองการออกแบบกิจกรรม ตามขั้นตอนการสอน  
ขาดการให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและความหลากหลายของส่ือและแหล่งเรียนรู้ การวดัผลสอดคล้อง           
จุดประสงค์ แต่ยงัไม่หลากหลายและไม่ประเมินตามสภาพจริง กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท าไดดี้         
ในบางส่วน เช่น การกระตุน้ การเสริมแรง กระบวนการท างานเป็นกลุ่มและรายบุคคล แต่กิจกรรม
ยงัขาดความหลากหลาย ตลอดจนขาดการฝึกให้ผูเ้รียนคิด ปฏิบติัและสร้างความรู้ด้วยตนเอง           
การวิเคราะห์และสังเคราะห์การรายงานผลและการจดัท าแฟ้มสะสมงานของครู ท าไดต้ามรูปแบบ
และกรอบท่ีก าหนด แต่ยงัขาดการสะท้อนความคิดท่ีลึกซ้ึง ทั้ งการวิเคราะห์และสังเคราะห์                
การวางระบบติดตาม ท าให้เกิดความกระตือรือร้นในการพฒันาปรับปรุงตนเอง มีการประเมิน           
ซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนัท างานและเห็นวา่ผลการด าเนินการในแนวทางน้ีจะก่อให้เกิดการพฒันา
ท่ีย ัง่ยนื 




