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 บทท่ี  13 
นวตักรรมยกระดบัคณุภาพการศึกษา 1 

 
 

จากความหมายของค าว่า นวตักรรม ที่ว่าเป็นการน าสิง่ใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลง
เพิม่เติมจากวิธีการที่ท าอยู่เดมิ เพื่อให้ใช้ได้ผลดยีิง่ขึ้น  และความหมายของนวตักรรม
การศกึษา ทีห่มายถงึ นวตักรรมทีจ่ะช่วยใหก้ารศึกษา และการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพดี
ยิง่ขึน้ ก่อใหเ้กดิการเรยีนการสอนในรปูแบบใหม่มากมายหลากหลายเพื่อใหบ้รรลุถงึจุดหมาย
ของการเรยีนการสอนที่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งการมปีระสทิธภิาพน้ีจะใช้นวตักรรมการศกึษาจะ
เป็นตวัดงึดูดความสนใจ จูงใจให้ผู้เรยีนใฝ่รู้ใฝ่เรยีนอย่างต่อเน่ืองตลอดชวีิตไม่สิ้นสุดแม้จะ
ส าเรจ็การศกึษาจนได้รบัใบปรญิญาแล้วก็ตาม ทัง้น้ีเพราะการเรยีนรูใ้นการด ารงชวีติไม่มทีี่
สิ้นสุดนัน่เอง ผลของการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพน้ีมีความหมายครอบคลุมถึง การสอนที่
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเป็นคนดใีนสังคม  เป็นคนเก่งโดยเก่งทัง้
คนและเก่งทัง้งาน และเป็นคนทีม่คีวามสขุ ทัง้การอยูร่ว่มกบับุคคลอื่นและการอยูโ่ดยล าพงั  ซึง่
ความพยายามในปจัจุบนัยงัไมส่มัฤทธิผ์ลเท่าทีค่วร จงึมกีารพฒันาและปรบัปรุงระบบการเรยีน
การสอนอยู่เรื่อยๆในปจัจุบนัเพื่อใหไ้ดผ้ลทีด่ทีีสุ่ด จงึขอกล่าวถงึนวตักรรมทีย่กระดบัคุณภาพ
การศกึษาเพือ่เป็นแนวทางใหม้กีารจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กดิผลทีส่งูสดุเตม็ศกัยภาพทีค่วรจะเป็น 

ความหมาย 

นวตักรรมยกระดบัคณุภาพการศึกษา  หมายถงึนวตักรรมทีผ่า่นการใชแ้ลว้
แสดงผลคุณภาพด ี เมือ่น ามาขยายผลสามารถยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนไดท้ัง้สถานศกึษาหรอื
มากกวา่หน่ึงสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ   

นวตักรรมน้ีเกดิขึน้เน่ืองจากโรงเรยีนต่างๆในประเทศไทยมคีวามพรอ้มมากและน้อย
ไม่เท่ากนั แมจ้ะอยู่ในพืน้ที่เดยีวกนักต็าม ความพรอ้มน้ีจะพจิารณาทุกองค์ประกอบของการ
เรยีนการสอนไมว่า่จะเป็นดา้นอาคาร สถานที่ บุคลากร แหล่งเรยีนรู ้และเงนิสนบัสนุน เป็นตน้
จะเหน็ไดว้า่ บางโรงเรยีนมคีวามพรอ้มสงู บางโรงเรยีนยงัไมม่คีวามพรอ้ม โรงเรยีนขนาดใหญ่
ทีม่คีวามพรอ้มสงู มคีร ูอาคาร สถานทีส่ื่อการสอน แหล่งการเรยีนรู้ หรอืงบประมาณทีม่ากพอ 
กส็ามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างคล่องตวั มปีระสทิธภิาพ ในขณะทีโ่รงเรยีนขนาดเลก็จ านวน
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หน่ึง ซึง่ประสบปญัหาการขาดแคลนคร ู และบุคลากรทางการศกึษา งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
อาคารเรยีน อาคารประกอบ เครื่องช่วยอ านวยความสะดวกในการจดัการศกึษา การกระจาย
อ านาจในลกัษณะดงักล่าวขา้งต้น ก่อใหเ้กดิปญัหาหรอืเกดิวกิฤตคิุณภาพเป็นทวคีูณ การ
บรหิารจดัการแบบเดมิ ๆ ในโรงเรยีนขนาดเลก็เหล่าน้ี ไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
หลกัสูตรหรอืตอบสนองต่อหลกัการของพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542
ได ้ ปจัจุบนัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มโีรงเรยีนในสงักดั 32,879 แห่ง
เป็นโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีน ตัง้แต่ 120 คน ลงมา 10,877 แหง่ ในจ านวนน้ี เป็นโรงเรยีนขนาด
เลก็มากคอื มนีกัเรยีนตัง้แต่ 60 คนลงมา รวม 1,766 แหง่ (ส านักงานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
,2553 : ออนไลน์)  ซึง่โรงเรยีนเหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการช่วยเหลอืดแูลเพื่อใหท้ัง้ผูส้อนและ
ผูเ้รยีนสามารถอยูใ่นสถานศกึษาไดอ้ยา่งมคีวามสขุและมปีระสทิธภิาพ 

นวัตกรรมการเรียนการสอนในบทที่กล่าวมาแล้วจะต้องถูกน ามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัสภาพโรงเรยีนแต่ละแหง่ซึง่มคีวามแตกต่างกนัทัง้ สภาพโรงเรยีน ชุมชน บุคลากร
ในทอ้งถิน่ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ ดงันัน้การแกป้ญัหาแต่ละทีแ่ต่ละแห่ง จงึไม่จ าเป็นต้องเหมอืนกนั 
นอกจากปญัหาที่กล่าวมาข้างต้นยงัมปีญัหาในการเรยีนการสอนอีกแบบหน่ึงซึ่งไม่ควรถูก
มองขา้ม นัน่คอืการจดัการเรยีนรูส้ าหรบัเด็กที่มคีวามต้องการพเิศษ เพื่อให้ผู้เรยีนทุกคนมี
โอกาสไดรู้ไ้ดเ้รยีนอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรยีนในระดบัความรูข้ ัน้พืน้ฐานซึง่
ทุกคนควรจะได้รบั ดงันัน้ในบทน้ีจะขอกล่าวถึงหวัขอ้ส าคญั 2 หวัขอ้เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาของไทยใหไ้ด้มาตรฐานไดแ้ก่การจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนปกติ และการจดั
การศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 

 

การยกระดบัการจดัการศึกษาส าหรบัผูเ้รียนปกติ 

 

 การยกระดบัการจดัการศกึษาส าหรบัผูเ้รยีนปกตใินบทน้ีจะกล่าวถงึตวัอย่างการลอง
พฒันาครูหรอืผูส้อนในสถานศกึษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางใหเ้หน็การเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิจาก
การใชน้วตักรรมการเรยีนการสอนแบบต่างๆ ซึง่บทน้ีจะยกตวัอยา่ง 2 ดงัน้ี 

1.  การพฒันาครโูรงเรยีนวดัสวนพลดว้ยรปูแบบ SWIPPACA 
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2. เทคนิคการพฒันามาตรฐานการศกึษาสูก่ารยกระดบัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีน
วดัดอนขมิน้ 

 

ตวัอย่างการพฒันา 

 

การพฒันาครโูรงเรียนวดัสวนพลด้วยรปูแบบ SWIPPACA 

  

การพฒันาครโูรงเรยีนวดัสวนพลดว้ยรปูแบบ SWIPPACA  ซึง่เป็นงานวจิยัของนวลใย 
สทุธพิทิกัษ์  ปีทีท่ าวจิยัส าเรจ็ 2552(นวลใย สทุธพิทิกัษ์ , 2552)  

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  

เพื่อศกึษารูปแบบการพฒันาครูที่ส่งผลต่อความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนโรงเรยีนวดั
สวนพล 

ประเภทงานวิจยั/กลุ่มตวัอย่าง 

 แบบวจิยัและพฒันา/กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน ครผููส้อนจ านวน 9 
คน นักเรยีนจ านวน 86 คน คณะกรรมการสถานศกึษาและผูป้กครองนักเรยีน จ านวน 8 คน 
ของโรงเรยีนวดัสวนพล สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานครศรธีรรมราช เขต 1  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั/การวิเคราะหข้์อมลู 

 ชุดการเรยีนรู ้แบบสมัภาษณ์ผลการพฒันาครดูว้ยรปูแบบ SWIPPACA ชุดการเรยีนรู ้
3 ฉบบั และแบบทดสอบความคดิสรา้งสรรคจ์ านวน 1 ฉบบั การวเิคราะหข์อ้มลูใชค้อมพวิเตอร์
โปรแกรม SPSS และการวเิคราะหเ์น้ือหา 

รปูแบบ SWIPPACA 

1.  S มาจากค าวา่ Self Learning เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัการทีผู่เ้รยีนเป็นผู้
แสวงหาความรูค้วามเขา้ใจใหเ้กดิขึน้ดว้ยตนเอง และมกีารใชป้ระสบการณ์เดมิเพื่อเชื่อมโยงให้
เกดิการเรยีนรูใ้หมอ่ยา่งต่อเน่ือง Self Learning (S) จงึเป็นแนวคดิทีเ่น้นการพฒันาครใูหเ้ป็นผู้
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ที่รกัการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน การติดตามข่างสารข้อมูล และการรู้จ ัก
วเิคราะห์ สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่มอียู่มาใช้เชื่อมโยง เพื่อน าไปสู่การเกดิองค์
ความรู้ใหม่ และสามารถน าองค์ความรู้นัน้ไปปฏิบตัิงานต่างๆ ที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2.  W มาจากค าว่า Whole School เป็นกระบวนการปฏบิตังิานในสถานศกึษาทีเ่น้น
ใหทุ้กคน ทุกฝา่ยในสถานศกึษาและชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา ไดแ้ก่ รว่มคดิ 
ร่วมวางแผน ร่วมกนัปฏบิตังิาน เป็นต้น ตลอดทัง้มคีวามสมัพนัธ์ที่ดตี่อกนั เขา้ใจในบทบาท 
และภารกจิ ที่ต้องร่วมกนัรบัผดิชอบมกีารประสานประโยชน์ซึ่งกนัและกนั ซึ่งการมสี่วนร่วม
ดงักล่าวอาจเป็นการร่วมกนัในภารกจิต่างๆ เช่น ร่วมก าหนดคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
ผูเ้รยีน เป็นตน้ Whole School (W) จงึเป็นแนวคดิทีมุ่ง่พฒันาโดยเน้นกระบวนการทีใ่หทุ้กฝา่ย
ทุกคนทัว่ทัง้สถานศกึษา และชุมชนไดป้ฏบิตังิานร่วมกนั รบัผดิชอบงานร่วมกนั และสามารถ
รว่มกนัพฒันางานต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.  I มาจากค าว่า Interaction เป็นกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลกบับุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารสื่อสารแลกเปลีย่นความรู ้ท าใหเ้กดิความเจรญิงอกงามใน
ความรู้และขยายเครือข่ายของความรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง Interaction (I) จึงเป็น
แนวความคดิที่เน้นการพฒันาครูให้เรยีนรู้การท างานร่วมกนั มกีารแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาตนเองและพฒันางานต่อไป 

4.  P มาจากค าวา่ Participation หรอืการมสีว่นรว่ม เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนมี
การเรยีนรูร้ว่มกนั ทัง้ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การแบ่งทรพัยากรการเรยีนรู ้และการท า
กจิกรรมกลุ่มร่วมกนัการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้บัผดิชอบการ
เรยีนรูข้องตนเองและของกลุ่ม ท าใหไ้ดฝึ้กทกัษะในการอยู่ร่วมกนั ทกัษะในการคดิ และทกัษะ
การท างานกลุ่ม Participation (P) จงึเป็นแนวคดิทีเ่น้นการพฒันาครูใหไ้ดรู้จ้กัการเรยีนรู้
รว่มกนัพฒันางานต่างๆรว่มกนั และรว่มกนัรบัผดิชอบงานต่างๆของสถานศกึษา อนัจะน าไปสู่
การรว่มกนัพฒันางานต่างๆของสถานศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.  P มาจากค าวา่ Process and Product เป็นการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นกระบวนการ มกีาร
เชื่อมโยงขัน้ตอนการท างานใหม่เป็นไปตามล าดบัก่อนหลงั และมผีลงานตามวตัถุประสงคว์าง
ไว ้ Process and Product (P) จงึเป็นแนวคดิทีเ่น้นการพฒันาคร ูใหม้กีารเรยีนรูท้ีจ่ะท างาน
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ต่างๆอยา่งเป็นขัน้ตอนตามล าดบัตัง้แต่ตน้จนแลว้เสรจ็ ใหก้ารด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์มี
ประสทิธภิาพโดยใชเ้วลาและทรพัยากรน้อยทีส่ดุ 

6.  A มาจากค าว่า Application หรอืการประยุกต์ใชค้วามรูเ้ป็นแนวคดิทีถ่อืว่าการ
เรียนรู้ที่ดี ควรเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถน ากระบวนการหรือองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อให้สามารถ สร้างสรรค์และพฒันางานให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสว่นรวม 

7.  C มาจากค าวา่ Check การตรวจสอบหรอืการประเมนิตนเอง รว่มกนัประเมนิ หรอื
ผลดัเปลีย่นกนัประเมนิระหวา่งบุคคล ทมีงาน สรา้งวฒันธรรมการประเมนิอยา่งสรา้งสรรค ์

8.  A มาจากค าว่า Action น าผลการตรวจสอบ ผลการประเมนิมาวเิคราะหห์าสาเหตุ 
ขอ้บกพร่องและประชุมเพื่อพจิารณาปรบัปรุง แกไ้ข พฒันาทัง้ระบบ ซึง่อาจจะแกไ้ขพฒันาใน
ส่วนที่เป็นกระบวนการหรอืการบนัทกึใหด้ขีึน้จนระบบคุณภาพหมุนเขา้สู่วงจร SWIPPACA 
รอบๆต่อไปจนกลายเป็นวฒันธรรมการท างานของโรงเรยีนต่อไป 

ผลการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 

1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูห้ลกั 2 ปีการศกึษา 

-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปี 2551 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.80 ปี
การศกึษา 2552 คา่เฉลีย่รอ้ยละ 76.24 

-  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปี 2551 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.60 ปี
การศกึษา 2552 คา่เฉลีย่รอ้ยละ 78.05 

-  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปี 2551 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 78.42 ปี
การศกึษา 2552 คา่เฉลีย่รอ้ยละ 78.46 

-  กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษาปี 2551 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.57 ปี
การศกึษา 2552 คา่เฉลีย่รอ้ยละ 77.50 
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-  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศปี 2551 ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 72.47 ปี
การศกึษา 2552 คา่เฉลีย่รอ้ยละ 71.81 

1.2 ผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนตามหลกัสตูรทุกขอ้ 2 ปี
การศกึษา 

ปีการศกึษาที ่1 พ.ศ. 2551 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด 71 คน 

- จ านวนผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นระดบัพอใช ้  5  คน  รอ้ยละ 07.04 

- จ านวนผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นระดบัด ี 23  คน  รอ้ยละ 32.40 

- จ านวนผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นระดบัพอใช ้ 43  คน  รอ้ยละ 60.56 

ปีการศกึษาที ่2 พ.ศ. 2552 จ านวนผูเ้รยีนทัง้หมด 68 คน 

- จ านวนผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นระดบัพอใช ้  1  คน  รอ้ยละ 01.48 

- จ านวนผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นระดบัด ี 19  คน  รอ้ยละ 27.94 

- จ านวนผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นระดบัพอใช ้ 48  คน  รอ้ยละ 70.58 

สรปุ  นกัเรยีนทีอ่ยูใ่นระดบัด ี– ดเียีย่มเพิม่ขึน้รอ้ยละ 05.56 

1.3 ผลการประเมนิคุณภาพภายในของผูเ้รยีนทุกมาตรฐาน ครัง้สุดทา้ย 

มาตรฐานที ่1 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก  คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.78 

มาตรฐานที ่2 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก  คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.76 

มาตรฐานที ่3 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก  คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.60 

มาตรฐานที ่4 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ด ี      คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.34 

มาตรฐานที ่5 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ด ี      คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.88 

มาตรฐานที ่6 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก  คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.65 

มาตรฐานที ่7 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก  คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.89 
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1.4 ผลการทดสอบ O – Net ของระดบัชาต ิระดบัชัน้สงูสุดของสถานศกึษา 2 ปี
การศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

-  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยปี 2551 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 41.67 ปี 2552 
คา่เฉลีย่รอ้ยละ 38.15 

-  กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรปี์ 2551 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 49.67 ปี 2552 
คา่เฉลีย่รอ้ยละ 49.33 

-  กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรปี์ 2551 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 51.46 ปี 2552 
คา่เฉลีย่รอ้ยละ 47.83 

-  กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศปี 2551 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 36.00 ปี 
2552 คา่เฉลีย่รอ้ยละ 38.00 

ในปี 2552 คะแนนระดบัชาตติ ่ากว่าปี 2551 ทัว่ประเทศเน่ืองจากลกัษณะของ
ข้อสอบแบบใหม่ แต่โรงเรียนภาคภูมิว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่
การศกึษานครศรธีรรมราช เขต 1 และสงูสุดในเครอืขา่ยที ่2 ทีม่ ี24 โรงเรยีน 

1.5 ผลการพฒันาความสามารถของผูเ้รยีน (ไดร้บัรางวลัระดบัประเทศ/จงัหวดั/
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา/กลุ่มโรงเรยีน) 

-  นักเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษา
ประจ าปีการศกึษา 2552 

-  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถด้านศลิปะ ปี 2551 จ านวน 10 คน ปี 2552 
จ านวน 34 คน 

-  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นภาษา ปี 2551 จ านวน 2 คน ปี 2552 จ านวน 
14 คน 

-  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นดนตร ีนาฏศลิป์ ปี 2551 จ านวน 8 คน ปี 
2552 จ านวน 18 คน 
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-  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นกฬีา ปี 2551 จ านวน 45 คน ปี 2552 จ านวน 
48 คน 

-  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นคอมพวิเตอร ์ปี 2551 จ านวน 3 คน ปี 2552 
จ านวน 3 คน 

-  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นมนุษยสมัพนัธ์ปี 2551 จ านวน 55 คน ปี 
2552 จ านวน 58 คน 

-  ผู้เรียนมีความสามารถด้านเข้าใจตนเองและด้านคุณธรรม ปี 2551 
จ านวน 41 คน ปี 2552 จ านวน 4 คน 

-  ผูเ้รยีนมคีวามสามารถดา้นรอบรู้ธรรมชาต ิปี 2551 จ านวน 35 คน ปี 
2552 จ านวน 39 คน 

1.6 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปญัหาในระบบดูแล
ชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

-  ปี 2551 จ านวนผูเ้รยีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มปีญัหาจ านวน 15 คน 
แกป้ญัหาๆได ้14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 93.33 

-  ปี 2552 จ านวนผูเ้รยีนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มปีญัหาจ านวน 15 คน 
แกป้ญัหาๆได ้15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

2. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัคร ู

1. ผลการประเมนิคุณภาพภายในของครทูุกมาตรฐาน ครัง้สุดทา้ย 

มาตรฐานที ่8 มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั ดมีาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.78 

มาตรฐานที ่9 มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั ดมีาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 

2. ผลการพฒันาทางวชิาชพี 
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จ านวนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดเ้ขา้ศกึษา ฝึกอบรม ดูงาน 
ปฏบิตั ิงานวจิยั และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปลีย่นเรยีนรูปี้ 2551 – 2552 จ านวน
ขา้ราชการคร ูฯ ทัง้หมด 8 คน ไดร้บัการพฒันา 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

3. ผลการเสรมิสรา้งวนิยั 

ผลการประเมนิ มาตรฐานด้านครู “ครูมคีุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบตัิงาน
ตามจรรยาบรรณของวชิาชพี” ครัง้สุดทา้ยอยูใ่นระดบั ดมีาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 

3. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัสถานศึกษา 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ครัง้
สดุทา้ย 

- มาตรฐานที ่10  มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.78 

- มาตรฐานที ่11  มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.92 

- มาตรฐานที ่12  มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.90 

- มาตรฐานที ่13  มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.80 

- มาตรฐานที ่14  มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบั  ดมีาก คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.78 

 ผลการวิจยัสรปุได้ดงัน้ี 

1. ผลการพฒันาครดูว้ยรปูแบบ SWIPPACA พบวา่ ครมูกีารด าเนินการเป็นไป
ตามรปูแบบ SWIPPACA คอื (1) การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง(S) (2) ครทูุกคนทัง้โรงเรยีนรว่ม
ปฏบิตักิารพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน(W) (3) ครทูุกคนในโรงเรยีนมปีฏสิมัพนัธซ์ึง่
กนัและกนัในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน(I) (4) 
ครทูุกคนในโรงเรยีนมสีว่นรว่มในการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน (P) (5) โรงเรยีนได้
ด าเนินการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนอยา่งเป็นกระบวนการ(P) (6) ครใูนโรงเรยีน
สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนได ้(A) (7) 
โรงเรยีนมกีารตรวจสอบรปูแบบการพฒันาคร ูชุดการเรยีนรู ้ทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์อง
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ผูเ้รยีน(C) (8) โรงเรยีนน าผลการตรวจสอบและการทดสอบความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนมา
พฒันา ปรบัปรุง 

2. ผลการใชชุ้ดการเรยีนรูเ้รือ่ง “ความคดิสรา้งสรรค ์พรสวรรคท์ีพ่ฒันาไดด้ว้ย
คร”ู พบวา่ครมูคีวามพงึพอใจในชุดการเรยีนรูท้ีส่ามารถรูเ้รือ่งการพฒันาความคดิสรา้งสรรคไ์ด้
ดว้ยตนเอง น าความรูม้าลงมอืปฏบิตัจิรงิโดยครทูุกคนมโีอกาสรว่มคดิ รว่มวางแผน รว่มท า
เพือ่พฒันาผูเ้รยีน และมปีฏสิมัพนัธ ์มกีารตรวจสอบ น าผลมาปรบัปรุงพฒันา 

3. ผลการเปรยีบเทยีบความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนพบวา่ก่อนพฒันามคีา่เฉลีย่
เทา่กบั 38.43 และหลงัพฒันามคีา่เฉลีย่เทา่กบั 46.69 แสดงว่าผูเ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรคห์ลงั
พฒันาสงูกวา่ก่อนพฒันาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีว่างไว ้

 เทคนิคการพฒันามาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดบัคณุภาพการศึกษา 
โรงเรียนวดัดอนขม้ิน 

 เทคนิคการพฒันามาตรฐานการศกึษาสูก่ารยกระดบัคุณภาพการศกึษา โรงเรยีนวดั     
ดอนขมิน้  เป็นผลงานของคณะกรรมการโรงเรยีนวดัดอนขมิน้(โรงเรยีนวดัดอนขมิน้, 2552) 
ซึง่เกดิจากการทีโ่รงเรยีนวดัดอนขมิน้มผีลการประเมนิของ สมศ. ต ่ากวา่เกณฑห์รอืไมไ่ดร้บั
การรบัรองมาตรฐาน ในมาตรฐานที ่4,5,6,9 และ 12 ทางโรงเรยีนจงึมุง่พฒันาโรงเรยีนของ
ตนเอง ใหไ้ดม้รีะดบัคุณภาพการศกึษาสงูขึน้  

วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนใหไ้ดม้าตรฐาน  

วิธีการพฒันา  

 การบรหิารจดัการที่ทางโรงเรยีนเลอืกใชค้อื ใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (School Based 
Management : SBM)  

แหล่งทุนอดุหนุน 

 งบประมาณโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตักิารไทยเขม้แขง็ 2555  

แผนงาน 
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 แผนงาน : ยกระดบัคุณภาพการศกึษา และการเรยีนรูท้ ัง้ระบบใหท้นัสมยัโครงการเพิม่
ประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในการพฒันาครู นักเรียน จัดซื้อสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์และจดัหาอาสาสมคัรชุมชน ใน 

การแก้ปัญหาและพฒันาด้านต่างๆ 

1. มาตรฐานที ่9 : ดา้นผูส้อน 

การพฒันา : พฒันาดา้นการเรยีนการสอน  

วธิกีารพฒันา : 

- สง่ครขูา้รบัการอบรมสมัมนา เพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

- คน้ควา้จากสือ่เทคโนโลย ี

- ศกึษาดงูาน 

- เชญิวทิยากรมาใหค้วามรู ้

เป้าหมาย : 

- ครรูอ้ยละ 100 จดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

- ครใูชส้ือ่เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน 

- ครมูผีลงานทางวชิาการเป็นทีย่อมรบัแก่สงัคม 

2. มาตรฐานที ่4 และ 5 : ดา้นผูเ้รยีน  

การพฒันา : ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ ซึง่แบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัชัน้เรยีนตาม
กลุ่มสาระการเรยีนรูต้่างๆทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน  และระดบัโรงเรยีนและชุมชน 

วธิกีารพฒันา : นกัเรยีนเรยีนรูโ้ดยจดักระบวนการและกจิกรรมดงัน้ี 

- ระดบัชัน้เรยีนและกลุ่มสาระต่างๆทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

1. จดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
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2. การสอนโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

3. จดัฐานการเรยีนรู ้

4. เรยีนรูโ้ดยการใชน้วตักรรมทางการศกึษา 

5. เรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนทีค่วามคดิจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการตัง้ค าถาม 

- ระดบัโรงเรยีน/ชุมชน : จดัค่ายทกัษะกระบวนการคดิ,ค่ายประวตัศิาสตรแ์ละ
คา่ยวทิยาศาสตร ์

เป้าหมาย : 

- นกัเรยีนรอ้ยละ 92.33 มคีวามสามารถในการคดิอยูใ่นระดบัด ี

- ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
นกัเรยีนสงูกวา่เกณฑป์ระเมนิในระดบัชาต ิ

- นกัเรยีนรอ้ยละ 80 จดัท าโครงงานได ้

- นกัเรยีนรอ้ยละ 95 จดัท าแผนทีค่วามคดิได ้

- ผูเ้รยีนกลา้แสดงออกในความคดิเหน็ของตนอยา่งมเีหตุผล 

- โรงเรยีน – ชุมชนรว่มมอืกนัพฒันาคุณภาพการศกึษา 

3. มาตรฐานที ่6 : ดา้นผูเ้รยีน 

การพฒันา : นกัเรยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

วธิกีารพฒันา : 

- ศกึษาหาความรูจ้ากสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 

- ศกึษาจากแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

- เรยีนรูจ้ากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

เป้าหมาย : 
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- นกัเรยีนรอ้ยละ 90 มทีกัษะในการปฏบิตังิานเป็นทมี 

- นกัเรยีนรอ้ยละ 91.75 สามารถแสวหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

- นักเรียนร้อยละ 85 สามารถแสวหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ความเรว็สงูได ้

4. มาตรฐานที ่12 : ดา้นบรหิารและการจดัการศกึษา 

การพฒันา : สถานศกึษาจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

วธิกีารพฒันา : 

- จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้

- จดัหาสื่อ วสัดุอุปกรณ์ และแหล่งเรยีนรูท้ี่หลากหลายใหเ้อื้อต่อการเรยีนการ
สอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

- จดักจิกรรมศกึษาแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกโรงเรยีน 

- จดักจิกรรมชุมนุมตามความสนใจของผูเ้รยีน 

- สง่เสรมิความเป็นเลศิของผูเ้รยีน 

- จดักจิกรรมวนัส าคญัเพื่อสบืสานและสรา้งสรรค์ วฒันธรรมประเพณีและภูมิ
ปญัญาไทย                                   

- มกีารนิเทศการเรยีนการสอนอยา่งเป็นระบบ 

เป้าหมาย : 

- ครรูอ้ยละ 100 มคีวามรูค้วามสามารถในการจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

- มสีือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมแีหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 

- มกีารศกึษาแหล่งเรยีนรูทุ้กระดบัชัน้เรยีน 
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- นกัเรยีนรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้รว่มชุมนุมตามความสนใจ 

- นกัเรยีนรอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัความเป็นเลศิ 

- คร ูนกัเรยีน ผูป้กครองชุมชนเขา้รว่มกจิกรรมเน่ืองในวนัส าคญั 

- ครมูศีกัยภาพในการท างาน 

ผลการพฒันา 

 โรงเรยีนสามารถผา่นเกณฑม์าตรฐานของ สมศ. ไดทุ้กมาตรฐาน 

 

สรปุ 

 การยกระดบัคุณภาพการศึกษาเป็นสิง่ที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องช่วยกนั 
เพื่อให้สถานศึกษาที่ตนเองท างานได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
โดยเฉพาะผู้สอนควรมกีารศึกษาหาความรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนของ
ตนเองใหม้คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 

แบบฝึกหดั 

จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1.  กรณีที่โรงเรียนของท่านไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้สอน ท่านจะแก้ปญัหา
อยา่งไร 

2.  กรณีที่โรงเรียนของท่านไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านผู้เรียน ท่านจะแก้ปญัหา
อยา่งไร 

3.  กรณีที่ท่านได้รบัมอบหมายให้ปรบัปรุงกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนท่านมี
แนวทางอยา่งไร จงอธบิาย 

 
 

 


