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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะที่ 2 : 
จังหวัดสงขลา 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2556 

ประเภทของงานวจิัย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บทคัดย่อ 

การจัดท าโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ซึ่งในระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 ได้ด าเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดสงขลาและเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา ตามรูปแบบที่สร้างขึ้น เพ่ือน าสู่การด าเนินงานระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 2555 ซึ่ง
ผลการศึกษาในระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ คือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต 1 จ านวน 5 แห่ง กระจายอยู่ใน 3 ต าบล 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนวัด
พังกก (ประชาพิทักษ์) และโรงเรียนวัดดีหลวง โรงเรียนบ้านชะแม โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ โรงเรียนวัดนางเหล้า และรูปแบบพัฒนา
ครูและผู้บริหารของสถานศึกษาเครือข่าย (รูปแบบร่วม) จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. แผนปฏิบัติการของสถานศึกษาในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น พบว่ามี 3 สถานศึกษาที่จัดท าโครงการการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน มี 2 
สถานศึกษาท่ีจัดท าโครงการเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  

ซึ่งผลที่เกิดจากการน ารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สงขลา ส าหรับในปีงบประมาณ 2555 ไปปฏิบัติใช้ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 แห่งดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ในการน าองค์
ความรู้ บทเรียนที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงรูปแบบและจัดท าร่างแนวทางในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
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โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา เพ่ือน าไปใช้ขยายผลใช้ในสถานศึกษาเครือข่ายในระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2556 ต่อไป 

ค าส าคัญ 

การวิจัยและพัฒนา, รูปแบบ, รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน , การพัฒนาครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน, การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กถือเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางวิชาชีพเพราะสถานที่ท างานส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล
ความเจริญ ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ครูและผู้บริหารบางคนหลีกเลี่ยงที่จะไปปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะเกรงจะ
ขาดโอกาสในด้านต่างๆ แนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่น่าสนใจแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาในพ้ืนที่ปฏิบั ติงาน เป็น
การตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาครูทิ้งห้องเรียน และผู้บริหารทิ้งโรงเรียน โดยเน้นไม่ให้ครูและผู้บริหารออกจากโรงเรียนไปเข้ารับการอบรม
นอกสถานศึกษาซึ่งมีบริบทแตกต่างจากสภาพจริงของห้องเรียนและโรงเรียน การด าเนินงานจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา วิธีการ
พัฒนาจะเป็นไปตามธรรมชาติ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างแท้จริง แนวทาง
ดังกล่าวโรงเรียนเป็นเจ้าของโครงการด าเนินการพัฒนาโดยกลุ่มครู เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในเนื้องานที่ก าลังปฏิบัติ สอดคล้องกับงานใน
หน้าที่ การพัฒนามีความต่อเนื่องไม่ขาดช่วง มีกระบวนการที่ชัดเจน หลังการพัฒนามีกระบวนการติดตาม นิเทศ ช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิด และมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นระยะ ลักษณะการพัฒนาเป็นภาระงานปกติ ไม่เป็นการสร้างภาระหรือ
กระทบงานในหน้าที่ แต่ทุกคนที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาตั้งเป้าหมายในเรื่องคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน แต่รูปแบบวิธีการ ลักษณะการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งประเด็นอ่ืนๆ ที่จะท าให้การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ยังไม่มีผู้ศึกษาหรือพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการเผยแพร่เพ่ือน าสู่การปฏิบัติในวงกว้ าง จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิจัย 
และพัฒนารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ที่มีบริบทต่างกัน เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ คุณภาพครูยุคใหม่ คุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา ส าหรับในปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 5 รูปแบบ คือรูปแบบของโรงเรียนวัดพังกกและโรงเรียนวัดดี
หลวง รูปแบบของโรงเรียนบ้านชะแม รูปแบบของโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ รูปแบบโรงเรียนวัดนางเหล้า และรูปแบบของสถานศึกษา
เครือข่าย 

วัตถุประสงค์เฉพาะ  
1. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารในแต่ละสถานศึกษาและรูปแบบการพัฒนาร่วม ซึ่งครอบคลุมการ

ประเมินประสิทธิภาพ ซึ่งได้จากการประเมินการจัดอบรม และการนิเทศติดตามผลโครงการพัฒนาครูและผู้บริหาร ประเมินผลที่เกิด
ขึ้นกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามระบบ PDCA 

2. เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาครูและผู้บริหารในสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  เครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด
สงขลา 5 โรง ในระยะท่ี 3 ปีงบประมาณ 2556 

ขอบเขตของการวจิัย 
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1. การวิจัยและพัฒนา มีระยะเวลาด าเนินการวิจัย 1 ปี เป็นระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งต่อเนื่องมาจากระยะที่ 1 
ปีงบประมาณ 2554 

2. แนวทางการประเมินการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดสงขลา ครอบคลุมในประเด็น การประเมินประสิทธิภาพในการใช้รูปแบบ ซึ่งได้จากผลการประเมิน การจัดอบรม และการนิเทศ
ติดตามผลโครงการพัฒนาครูและผู้บริหาร การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้รูปแบบ
การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามระบบ PDCA 

3. การวิจัยนี้ครอบคลุมประเด็น  
3.1 การสร้างความเข้าใจในคู่มือ และแผนปฏฺบัติการและกิจกรรมด าเนินงานในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและ

ผู้บริหาร 
3.2 การก าหนดตัวชี้วัด เพื่อตรวจสอบความส าเร็จของการพัฒนา 
3.3 การจัดสร้างเครื่องมือที่เก่ียวข้องเพ่ือประเมิน 
3.4 การด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารในสถานศึกษา 
3.5 การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานใช้รูปแบบ 
3.6 การร่วมประชุมน าเสนอผลการด าเนินงาน 
3.7 การสรุปผลการติดตามและประเมินผล การถอดบทเรียนผลการด าเนินงาน 
3.8 การปรับปรุงรูปแบบ และจัดท าแนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

4. ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการคือโรงเรียนขนาดเล็กในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จ านวน 5 โรง เป็นโรงเรียนในโครงการวิจัยระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554  

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา มีดังนี้ 

1. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบไปด้วย นโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 

2. การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบไปด้วย คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ขีดความสามารถของสมรรถนะในการท างาน บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา กระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

3. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประกอบไปด้วย ความเป็นมาและความหมาย หลักการ รูปแบบและลักษณะส าคัญของ
โรงเรียนที่บริหารแบบ SBM ปัญหา ข้อเสนอแนะ และเงื่อนไขในการน า SBM ไปสู่การปฏิบัติ กลยุทธ์ที่ท าให้การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการน ารูปแบบการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานไปใช้ และการบริหาร
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในประเทศไทย 

4. การพัฒนาครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ความหมายการฝึกอบรมครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน การฝึกอบรมครูแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐาน หลักการพัฒนาครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน องค์ประกอบการพัฒนาครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขั้นตอนการฝึกอบรมครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประเภทชองผู้ให้การฝึกอบรมครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ประโยชน์ของการฝึกอบรมแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน การน าแนวคิดการพัฒนาครูแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่การปฏิบัติ และผลการศึกษา
ที่เก่ียวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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5. สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
6. ครูมืออาชีพ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วธิีการวิจัย 

1. ก าหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใช้เป็นพ้ืนที่สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กในระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2554 และเพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 
2555 

2. สร้างความเข้าใจในกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยจัด
ประชุมคณะผู้วิจัยครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

3. ศึกษาสภาพบริบท SWOT ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยได้ลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาสภาพบริบท 

4. ปฏิบัติการสร้างและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยได้ประชุมครู ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาเพ่ือหาแนวความคิดหลัก จากนั้นด าเนินการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารที่มี
ความเป็นไปได้ และเหมาะกับสถานศึกษา 

5. คณะผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาและประชุมครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาประเด็นหรือโครงการกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาครู 

6. คณะผู้วิจัยจัดท าคู่มือการทดลองใช้รูปแบบ แผนปฏิบัติการและกิจกรรมด าเนินงานในการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครู
และผู้บริหารสถานศึกษาส าหรับแต่ละสถานศึกษา และรูปแบบส าหรับสถานศึกษาเครือข่าย 

ผลการวจิัย 

ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กของ
โรงเรียนวัดพังกก (ประชาพิทักษ์) และโรงเรียนวัดดีหลวง โรงเรียนบ้านชะแม โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ โรงเรียนวัดนางเหล้า และ
รูปแบบพัฒนาครูและผู้บริหารของสถานศึกษาเครือข่าย (รูปแบบร่วม) จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการน ารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา ไปใช้ใน
ระยะที่ 2 ปี 2555 ผลการประเมินการด าเนินการพัฒนาครูและผู้บริหาร โครงการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการการ วิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ส าหรับครูพบว่า  

- การจัดอบรมครูและผู้บริหารของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 5 โรง โดยภาพรวมด าเนินงานได้ในระดับมาก การจัดกิจกรรม
น าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ส าหรับครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมด าเนินงานได้ในระดับมาก  

- ความรู้ความเข้าใจของครูและผู้บริหารในการอบรมตามโครงการการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ โดยภาพรวมแต่ละโรงเรียนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

- ความสามารถของครูในการอบรมตามโครงการการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการสอนคิดวิเคราะห์ให้แก่ครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็กของสถานศึกษาเครือข่ายทั้ง 5 โรงเรียน โดยภาพรวมทุกโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ในด้านการคิดวิเคราะห์โดยรวม 
ด้านองค์ประกอบ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลักการ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญ 
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- ผลการนิเทศการพัฒนาครูและผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาการท าวิจัยจากผู้เรียน 
ด าเนินการได้ในระดับดีมากที่สุด ส่วนประเด็นอ่ืนอยู่ในระดับดีมาก 

- ผลการประเมินตนเองที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร จากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียน
เป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา (รูปแบบร่วม : PDCA : Par Sathingpra Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

- ผลการประเมินตนเองที่เกิดขึ้นกับครู จากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา (รูปแบบร่วม : PDCA : Par Sathingpra Model) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

- ทักษะปฏิบัติของครูจากการใช้รูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้แต่ต้องเรียนรู้และ
พัฒนาเพิ่มเติม 

อภิปรายผล 

ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนวัดพัง
กก (ประชาพิทักษ์) และโรงเรียนวัดดีหลวง โรงเรียนบ้านชะแม โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ โรงเรียนวัดนางเหล้า และรูปแบบพัฒนาครู
และผู้บริหารของสถานศึกษาเครือข่าย (รูปแบบร่วม) จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละมาตรฐานการ
ประเมินพบว่า มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งในประเด็นความเป็นไปได้ของการน ารูปแบบไปใช้
ปฏิบัติจริงในโรงเรียน การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง และการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงาน ยกเว้นรูปแบบของ
โรงเรียนบ้านชะแมในประเด็นความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับมาตรฐานด้าน
ความเหมาะสมของรูปแบบทุกสถานศึกษาและรูปแบบร่วมอยู่ในระดับมาก และในประเด็นความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
ความสามารถพ้ืนฐานของครูและผู้บริหาร แนวทางปฏิรูปการศึกษา แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพครูและผู้บริหารอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ผลการน ารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสงขลา ไปใช้ใน
ระยะที่ 2 ปี 2555  

1. ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผู้บริหารคือ สามารถปฏิบัติการตามกระบวนการวิจัยมีนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เรียนรู้กระบวนการน าเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้กระบวนการในการนิเทศและประเมินผล  

2. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคือ ด้านความรู้และทักษะ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้งานศิลป์ ด้านคุณลักษณะพึงประสงค์ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างการปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. พฤติกรรมการเปลี่ยนไปของครูคือ ครูมีความกระตือรือร้นในการวางแผนการสอนเพ่ือพัฒนาการสอน คิดวิเคราะห์  
ให้ความส าคัญกับการสอนคิดวิเคราะห์ และมีความรู้ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และสามารถออกแบบการสอนได้ ผู้บริหารให้
ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ มีความกระตือรือร้นและเป็นหลักในการให้ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการ
สอนคิดวิเคราะห์ 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการน ารูปแบบไปใช้ 
2. ควรอบรมในช่วงปิดภาคเรียน ในวันหยุดราชการและใช้เวลามากกว่านี้ 
3. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กับสถานศึกษา 
4. ให้สถานศึกษาด าเนินการในลักษณะโรงเรียนคู่ขนาน 
5. เน้นงานปัจจุบันกับงานท่ีรับมาใหม่มีความสอดคล้องกัน 
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6. ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและติดตามผล 
7. ควรเลือกสถานศึกษาที่มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสม ถ้าครูจ านวนน้อยไม่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมของโครงการและมี

ความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 
8. จัดนิทรรศการเผยแพร่งานสู่สถานศึกษาเครือข่าย 
9. ให้จัดโครงการตลอดปีการศึกษาและติดตามผลให้ค าปรึกษา 
10. รวบรวมผลงานและน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
11. ควรเลือกสถานศึกษา ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ 
12. เน้นพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย เพ่ือครูได้ใช้ในการขอผลงานเลื่อนวิทยฐานะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

รูปแบบของสถานศึกษาเครือข่าย : รูปแบบร่วม PDCA : Par Sathingpra Model 
1. โครงการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส าหรับครู 

1.1 ผู้บริหาร และคณะครูผู้นิเทศจะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูให้เป็นไปตามแผน และต้องให้ครูปฏิบัติ
ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 

1.2 ครูจะต้องทุมเทปฏิบัติกิจกรรมอย่างจริงจัง เพ่ือให้สามารถพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
1.3 เขตพ้ืนพ่ีต้องให้การนิเทศติดตามผลโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ ทักษะในการท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนานวัตกรรม 
2. โครงการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการสอนคิดวิเคราะห์ให้แก่ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียน 
2.1 ครูควรจัดท าตัวอย่างการฝึกคิดและให้นักเรียนฝึกเขียนบรรยาย ควรปรับเนื้อหาการคิดวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ

ระดับชั้น 
2.2 โรงเรียนควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดหา จัดท าเครื่องมือการสอนคิดวิเคราะห์ ควรติดตามการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 


