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 บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญและความเป็นมา 

กำรศึกษำเป็นกลไกหลักในกำรพัฒนำ ส่งเสริม ปลูกฝังแนวควำมคิด ควำมรู้ให้กับพลเมืองและสังคม
โดยรวมในทุกประเทศ ดังนั้นคุณภำพกำรศึกษำจึงเป็นตัวแปรหลักของควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระยะยำว   
( Long Term Competitiveness) จำกสภำพปัจจุบันกำรจัดกำรเรียนรู้ในห้องเรียนส่วนใหญ่ พบว่ำ ครูผู้สอน
ยังใช้วิธีกำรป้อนควำมรู้พ้ืนฐำนจำกครูสู่ผู้เรียนโดยวิธีกำรบรรยำยควำมรู้หน้ำชั้นเรียน  ผู้เรียนท่องจ ำและ     
ท ำควำมเข้ำใจเพ่ือกำรสอบและกำรประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกำรคิดในระดับสูง
ให้กับผู้เรียนในระดับที่น้อยมำก เป็นสำเหตุหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนขำดทักษะกระบวนกำรคิดในกำรแก้ปัญหำ
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะและกระบวนกำรคิดของผู้เรียนให้มี
คุณภำพ มีทักษะกำรคิดในระดับสูง และมีควำมพร้อมสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้นั้น ส ำนักพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ศึกษำวิเครำะห์ ถึงควำมส ำคัญใน
กำรส่งเสริม พัฒนำองค์ควำมรู้และสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูให้ตรงตำมควำมต้องกำร  สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนทีแ่ละรูปแบบกำรพัฒนำครูในศตวรรษที่ 21   จึงได้ริเริ่มกำรด ำเนินงำนโครงกำรน ำร่องคูปอง
พัฒนำครูในปีงบประมำณ 2558 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์แก่ครูผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
ทั้งด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ มีผลงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม และสำมำรถจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน  

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำครู
ตำมโครงกำรคูปองพัฒนำครูต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ.2558  โดยมีจุดเน้น ในกำรพัฒนำครูที่ส่งผลต่อ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรคิดสู่ผู้เรียน ใน 5 กลุ่มสำระหลัก ได้แก่ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม เน้นรูปแบบกำรให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ 
ติดตำม ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชำญ (Coaching and Mentoring by specialist) ระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสอน
จริง (On the job Training) ตลอดระยะเวลำกำรพัฒนำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำของนำยกรัฐมนตรี 
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มี
จุดเน้นในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำเป็น กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ กำรลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนของครู
และนักเรียน โดยใช้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ( นำยแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญ
เศรษฐศิลป์)  มีนโยบำยเร่งด่วนให้ปฏิรูประบบกำรพัฒนำครูครบวงจรรูปแบบใหม่  โดยให้ครูได้รับกำรอบรม
พัฒนำตนเองตำมควำมต้องกำร   ทั้งนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ได้จัดท ำระบบ
ลงทะเบียนและติดตำมประเมินผลครูผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  เพ่ือให้ครูเลือกหลักสูตรอบรมพัฒนำตนเองตำม
ควำมต้องกำร  โดยจัดสรรงบประมำณให้ครูคนละ 10,000 / คน /ปี   



 
 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีนโยบำยในกำรปฏิรูประบบกำรพัฒนำครู  เพ่ือ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีระบบ  และมีประสิทธิภำพสุด  สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579)    เป็นประเทศพัฒนำแล้ว   โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
(นำยแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  มีนโยบำยในกำรพัฒนำครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐำนะ  โดยกำร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมินเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  โดยกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรประเมิน  เพ่ือ
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  โดยให้ควำมส ำคัญกับ  “ระยะเวลำ”  ในกำรท ำงำนสั่งสมควำมช ำนำญในระยะเวลำ
หนึ่ง  เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำตนเอง  โดยกำรจัดสรรงบประมำณกำรพัฒนำตนเองให้ข้ำรำชกำรครู  คนละ  
10,000 บำท / คน / ปี  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำตนเอง  โดยเป็นค่ำลงทะเบียนหลักสูตร  ค่ำพำหนะ
เดินทำง  ค่ำที่พักและค่ำเบี้ยเลี้ยง  ในกำรอบรมพัฒนำตนเอง  ในหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง  และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนคัดเลือกหลักสูตรดังกล่ำวเป็นหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จำกนโยบำยดังกล่ำวส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ได้ด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
และให้ข้ำรำชกำรครูเลือกพัฒนำตนเองในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล ( ID Plan)  
และสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและผู้เรียน   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกร  
ในสังกัด  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0   อีกทั้งประเทศไทย
เป็นศูนย์กลำงควำมสัมพันธ์ของประเทศในกลุ่มอำเซียน  กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจึง
มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำเพ่ือให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงตลอด และได้ก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรจัด  และส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่ให้มี
คุณภำพสูงกว่ำระดับประเทศภำยในปี 2563” 
  

พันธกิจ  1.  ส่งเสริมสนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ 

2.  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มืออำชีพ 
  3.  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้เขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ 
  4.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 

 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่ เขต 4  ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ประจ ำปี พ.ศ. 2561
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    เพ่ือรองรับโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  ประจ ำปี พ.ศ. 2561  ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ให้มีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัดอย่ำงทั่วถึง   

 
 

 
 



 
 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1  เพ่ือให้ครูสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตรงตำมศักยภำพ  สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไป
ใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรประกอบอำชีพครู 
  2.  เพ่ือให้กำรพัฒนำครูเป็นระบบ  มีคุณภำพ  มีหลักสูตรที่เป็นมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง
จำกสถำบันคุรุพัฒนำ 
  3.  เพ่ือให้ครูได้พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ  และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเลื่อนวิทยฐำนะได้
ทุกระดับ 

  4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะและสมรรถนะในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนสูงขึ้น 

    
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร
ปีงบประมำณ พ.ศ.  2561  ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และทักษะควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบ
ครบวงจร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2561 น ำควำมรู้ ประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ สร้ำง
เครือข่ำยและเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่เพ่ือนครูได้ 
  3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตรงตำมควำมต้องกำร และควำมสนใจ 
  4 ครูมีทักษะในกำร Coaching และ Mentoring 
  5 ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำน Literacy, Numeracy, Thinking และ ability เหมำะสมกับ
ระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

บทที่ 2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

 
  กำรพัฒนำครูผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรคูปองพัฒนำครูปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มี
เป้ำหมำยให้ครูผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมุ่งเน้น
กระบวนกำรสอน (Coaching) และกำรปฏิบัติงำนจริง ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชำญให้ค ำแนะน ำในด้ำนกำรเรียนกำร
สอนด้วย 

แนวคิดและความหมายของการพัฒนา  
  แนวคิดกำรพัฒนำ ในที่นี้หมำยถึงแนวทำงในกำรก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ทัศนคติ
และพฤติกรรมของสมำชิกในสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล สถำบัน ไปจนถึงระดับสังคม จำก ลักษณะที่สังคมเคย
เป็นอยู่ให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นสังคมตำมแบบอย่ำงที่ควรจะเป็นหรือเปลี่ยนแปลง ไปในทำงที่ดีขึ้นกว่ำเดิม ซึ่งอำจ
เรียกว่ำ สังคมที่ได้รับกำรพัฒนำนั่นเอง ค ำว่ำ พัฒนำถูกก ำหนด ขึ้นโดยนักวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ แตกต่ำงกัน
ออกไป ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำต่ำงมีรำกฐำนพัฒนำกำรทำงควำมคิดที่แตกต่ำงกันด้ำนควำมเชื่อ 
พ้ืนฐำนของนักคิดแต่ละยุคสมัยและควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ภำยใต้บริบทกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกันในแต่
ละกลุ่มทฤษฎี ทฤษฎีที่ส ำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีควำมทันสมัย ทฤษฎีกำรพัฒนำแบบพ่ึงพำ และทฤษฎีทำงเลือกอ่ืน 
ๆ ได้แก่ ทฤษฎีกำรพัฒนำที่เน้นควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำน และทฤษฎีกำรพัฒนำแบบยั่งยืน 

ความหมายของการพัฒนา 
  ค ำว่ำ กำรพัฒนำ ใช้ในภำษำอังกฤษว่ำ Development น ำมำใช้เป็นค ำเฉพำะและใช้
ประกอบค ำอ่ืนก็ได้ เช่น กำรพัฒนำประเทศ กำรพัฒนำชนบท กำรพัฒนำเมือง และกำรพัฒนำข้ำรำชกำร  
เป็นต้น กำรพัฒนำจึงถูกน ำไปใช้กันโดยทั่วไปและมีควำมหมำยแตกต่ำงกันออกไปดังกล่ำวแล้ว  เกี่ยวกับ
ควำมหมำยของกำรพัฒนำนั้น ได้มีผู้ให้ควำมหมำยไว้หลำยควำมหมำยทั้งควำมหมำยที่คล้ำยคลึงกัน และ
แตกต่ำงกัน ซึ่งอำจจ ำแนกออกได้ดังนี้ 

ความหมายจากรูปศัพท์ 
  โดยรูปศัพท์ กำรพัฒนำ มำจำกค ำภำษำอังกฤษว่ำ Development แปลว่ำกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ละเล็กละน้อย โดยผ่ำนล ำดับขั้นตอนต่ำง ๆ ไปสู่ระดับท่ีสำมำรถขยำยตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และเหมำะสมกว่ำเดิมหรืออำจก้ำวหน้ำไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่ำพอใจ (ปกรณ์ ปรียำกร. 2538,    
หน้ำ 5) ส่วนควำมหมำยจำกรูปศัพท์ในภำษำไทยนั้น หมำยถึง กำรท ำควำมเจริญ กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่
เจริญขึ้นกำรคลี่คลำยไปในทำงที่ดี ถ้ำเป็นกริยำ ใช้ค ำว่ำ พัฒนำ หมำยควำมว่ำ ท ำให้เจริญ คือ ท ำให้เติบโตได้ 
งอกงำม ท ำให้งอกงำมและมำกขึ้น เช่น เจริญทำงไมตรี (พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2538, 
หน้ำ 238) กำรพัฒนำ โดยควำมหมำยจำกรูปศัพท์จึงหมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดควำม
เจริญเติบโตงอกงำมและดีขึ้น จนเป็นที่พึงพอใจ ควำมหมำยดังกล่ำวนี้ เป็นที่มำของควำมหมำยในภำษำไทย
และเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดควำมหมำยอ่ืน ๆ (สนธยำ พลศรี. 2547, หน้ำ 2) 

ความหมายโดยท่ัวไป 
  การพัฒนา ที่เข้ำใจโดยทั่วไป มีควำมหมำยใกล้เคียงกับควำมหมำยจำกรูปศัพท์ คือ หมำยถึง 
กำรท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพหนึ่งไปสู่อีกสภำพหนึ่งที่ดีกว่ำเดิมอย่ำงเป็นระบบ  หรือกำรท ำให้ดีขึ้น



 
 

 

กว่ำสภำพเดิมที่เป็นอยู่อย่ำงเป็นระบบ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. 2526,หน้ำ 1) ซึ่งเป็นกำรเปรียบเทียบทำงด้ำน
คุณภำพระหว่ำงสภำพกำรณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน กล่ำวคือ ถ้ำในปัจจุบันสภำพกำรณ์ของสิ่ง
นั้น ดีกว่ำ สมบูรณ์กว่ำก็แสดงว่ำเป็นกำรพัฒนำ (ปกรณ ์ปรียำกร. 2538, หน้ำ 5) 
            การพัฒนา ในควำมหมำยโดยทั่วไปจึงหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดคุณภำพ
ดีขึ้นกว่ำเดิม ควำมหมำยนี้ นับว่ำเป็นควำมหมำยที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพรำะน ำมำใช้มำกกว่ำควำมหมำยอ่ืน ๆ 
แม้ว่ำจะไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชำกำรก็ตำม (สนธยำ พลศรี.2547, หน้ำ 2) 

ความหมายทางเศรษฐศาสตร์ 
  นักเศรษฐศำสตร์ได้ให้ควำมหมำยของ กำรพัฒนำ ว่ำ หมำยถึง ควำมเจริญเติบโต โดยเน้น
ควำมเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจเป็นส ำคัญ เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพ่ิมขึ้น รำยได้ประชำชำติเพ่ิมข้ึน
รำยได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชำกรเพ่ิมขึ้น (ณัฐพล ขันธไชย. 2527,หน้ำ 2) มีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
มำกขึ้น ประชำกรมีรำยได้เพียงพอที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรพ้ืน ฐำนของตนได้ (เสถียร เชยประทับ. 
2528, หน้ำ 9) ซึ่งอำจสรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำเป็นกระบวนกำรทำงสังคม ที่ผลผลิตออกมำในรูปซึ่งสำมำรถวัด
ได้ด้วยเกณฑ์ทำงเศรษฐศำสตร์ (สุนทรี โคมิน. 2522, หน้ำ 37) จะเห็นได้ว่ำ นักเศรษฐศำสตร์ได้ก ำหนด
ควำมหมำยของกำรพัฒนำ โดยใช้ควำมหมำยจำกรูปศัพท์และควำมหมำยโดยทั่วไป  คือ หมำยถึง ควำม
เจริญเติบโต แต่เป็นควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  ตำมเนื้อหำของวิชำเศรษฐศำสตร์ ซึ่งเป็นกำรเน้น
ควำมหมำยเชิงปริมำณ คือ กำรเพ่ิมขึ้น หรือกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำด้ำนอ่ืนๆ (สนธยำ พลศรี. 
2547, หน้ำ 2-3) 

ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์ 
  นักพัฒนบริหำรศำสตร์ได้ให้ควำมหมำยของ กำรพัฒนำ เป็น 2 ระดับ คือ ควำมหมำยอย่ำง
แคบและควำมหมำยอย่ำงกว้ำง ควำมหมำยอย่ำงแคบ กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงในตัวระบบกำร
กระท ำกำรให้ดีขึ้น อันเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนคุณภำพเพียงด้ำนเดียว ส่วนควำมหมำยอย่ำงกว้ำงนั้น กำร
พัฒนำ เป็นกระบวนกำรของกำรเปลี่ยนแปลงในตัวระบบกำรกระท ำทั้ง ด้ำนคุณภำพ ปริมำณและสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น ไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดียว 
 
  กำรพัฒนำ ในควำมหมำยของนักพัฒนบริหำรศำสตร์จะมีขอบข่ำยกว้ำงขวำงกว่ำควำมหมำย
จำกรูปศัพท์ ควำมหมำยโดยทั่วไป และควำมหมำยทำงเศรษฐศำสตร์ที่กล่ำวมำแล้ว เพรำะหมำยถึง กำร
เปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในด้ำนคุณภำพ (ดีขึ้น ) ปริมำณ (มำกขึ้น ) และสิ่งแวดล้อม (มีควำม
เหมำะสม) ไม่ใช่กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนใดด้ำนหนึ่งเพียงด้ำนเดียว (สนธยำ พลศรี. 2547, หน้ำ 3) 

ความหมายทางเทคโนโลยี 
  ในทำงเทคโนโลยี กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงระบบอุตสำหกรรม และกำรผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยนักวิทยำศำสตร์และนักประดิษฐ์ ท ำให้สังคมเปลี่ยนแปลงจำกสังคมประเพณีนิยม  
 
เป็นสังคมสมัยใหม่ที่ทันสมัย (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2534, หน้ำ 95) หรือกำรพัฒนำ คือ กำรเปล่ียนแปลง
สภำพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ. 2534, หน้ำ 13)
จะเห็นได้ว่ำ ควำมหมำยของกำรพัฒนำ ในทำงเทคโนโลยีแตกต่ำงออกไปจำกควำมหมำยที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 



 
 

 

โดยหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็น
ควำมหมำยอีกแนวทำงหนึ่ง (สนธยำ พลศรี. 2547, หน้ำ 3) 

ความหมายทางการวางแผน 
  ในทำงกำรวำงแผน กำรพัฒนำ เป็นเรื่องเก่ียวกับกำรชักชวน กำรกระตุ้นเพ่ือให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลง ด้วยกำรปฏิบัติตำมแผนและโครงกำรอย่ำงจริงจัง เป็นไปตำมล ำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจร 
โดยไม่มีกำรสิ้นสุด (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2534, หน้ำ 91-92) ซึ่งองค์กำรศึกษำวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติ (The United National Educational, Scientific and cultural Organization : 
NESCO. 1982, p.305, อ้ำงถึงในอัจฉรำ โพธิยำนนท์.(2539, หน้ำ 11) สรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำเป็นหน้ำที่ 
(Function) ของกำรวำงแผนและกำรจัดกำรดังนี้ 
D = f (P+M) 
เมื่อ D = Development คือ กำรพัฒนำ 
P = Planning คือ กำรวำงแผน 
M = Management คือ กำรบริหำรงำนหรือกำรจัดกำร 
  ดังนั้น กำรพัฒนำ จะเกิดขึ้น ได้ด้วยกำรวำงแผนที่ดี มีกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรอย่ำง
เป็นระบบ ท ำให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพกำรพัฒนำ  ในควำมหมำยของ         
นักวำงแผน จะเป็นไปอีกแนวทำงหนึ่ง โดยอำจสรุปได้ว่ำ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จำกกำร
เตรียมกำรของมนุษย์ไว้ล่วงหน้ำ ในลักษณะของแผนและโครงกำร แล้วบริหำรหรือจัดกำรให้เป็นไปตำมแผน
และโครงกำรจนประสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้  จะเห็นได้ว่ำควำมหมำยของกำร
พัฒนำทำงกำรวำงแผนก ำหนดให้กำรพัฒนำเป็นกิจกรรมของมนุษย์และเกิดขึ้น จำกกำรเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ
เท่ำนั้น กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจำกกำรวำงแผนโดยมนุษย์ ไม่ใช่กำรพัฒนำในควำมหมำยนี้ (สนธยำ พล
ศร.ี 2547, หน้ำ 4) 
 
ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
  ในขั้นของกำรปฏิบัติ กำรพัฒนำ หมำยถึง กำรชักชวนหรือกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
โดยกำรปฏิบัติตำมแผนและโครงกำรอย่ำงจริงจังและเป็นล ำดับขั้น ตอนต่อเนื่องกนัในลักษณะที่เป็นวงจร ไม่มี
กำรสิ้น สุด (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ. 2534, หน้ำ 13) กำรพัฒนำ ในควำมหมำยของกำร
ปฏิบัติกำรนี้เป็นควำมหมำยต่อเนื่องจำกควำมหมำยทำงกำรวำงแผนโดยมุ่งเน้นถึงกำรน ำแผนและโครงกำรไป
ด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะถึงจะมีแผนและโครงกำรแล้วแต่ถ้ำหำกไม่มีกำรน ำไป
ปฏิบัติกำรพัฒนำก็ไม่สำมำรถเกิดขึ้น ได ้(สนธยำ พลศรี. 2547, หน้ำ 4) 

ความหมายทางพระพุทธศาสนา 
  พระรำชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2530, หน้ำ 16-18) ได้ให้ควำมหมำยและอธิบำยไว้ว่ำ 
ในทำงพุทธศำสนำ กำรพัฒนำ มำจำกค ำภำษำบำลีว่ำ วัฒนะ แปลว่ำ เจริญ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ กำร 
 
พัฒนำคน เรียกว่ำ ภำวนำ กับกำรพัฒนำสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ เรียกว่ำ พัฒนำ หรือ 
วัฒนำ เช่น กำรสร้ำงถนน บ่อน้ ำ อ่ำงเก็บน้ ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของกำรเพ่ิมพูนขยำย ท ำให้มำกหรือท ำให้
เติบโตขึ้น ทำงวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่ำ ค ำว่ำ กำรพัฒนำ หรือ ค ำว่ำ เจริญ นั้น ไม่ได้แปลว่ำท ำให้มำกขึ้น 
เพ่ิมพูนขึ้น อย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่มีควำมหมำยว่ำ ตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญพระเกศำ คือตัดผม มีควำมหมำยว่ำ รก 



 
 

 

เช่น นุสิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่ำ อย่ำเป็นคนรกโลกอีกด้วย ดังนั้น กำรพัฒนำจึงเป็นสิ่งที่ท ำแล้วมีควำมเจริญ
จริง ๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหำติดตำมมำหรือไม่เสื่อมลงกว่ำเดิม ถ้ำเกิดปัญหำหรือเสื่อมลง ไม่ใช่เป็นกำรพัฒนำ 
แต่เป็นหำยนะ ซึ่งตรงกันข้ำมกับกำรพัฒนำกล่ำวได้ว่ำ กำรพัฒนำ ในทำงพระพุทธศำสนำ หมำยถึง กำรพัฒนำ
คนให้มีควำมสุขมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม กำรพัฒนำในควำมหมำยนี้ มีลักษณะเดียวกันกับกำรพัฒนำใน
ควำมหมำยทำงด้ำนกำรวำงแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์เท่ำนั้น แตกต่ำงกันเพียงกำรวำงแผนให้ควำมส ำคัญที่
วิธีกำรด ำเนินงำน ส่วนพุทธศำสนำมุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ ควำมสุขของมนุษย์เท่ำนั้น (สนธยำ พลศรี. 2547, 
หน้ำ 4) 

ความหมายทางสังคมวิทยา 
  นักสังคมวิทยำได้ให้ควำมหมำยของ กำรพัฒนำว่ำ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของสังคม 
ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน กำรจัดระเบียบควำมสัมพันธ์ทำงสังคม ด้วยกำรจัดสรรทรัพยำกรของสังคมอย่ำงยุติธรรม
และมีประสิทธิภำพ (ฑิตยำ สุวรรณชฏ. 2527, หน้ำ 354) กำรพัฒนำเป็นทั้งเป้ ำหมำยและกระบวนกำรที่
ครอบคลุมถึงกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและกำรท ำงำน กำรเปลี่ยนแปลงสถำบันต่ำงๆ ทำงสังคม 
วัฒนธรรมและกำรเมืองอีกด้วย (Streeten.1972, p. 3) 
นักสังคมวิทยำได้ให้ควำมหมำยของ กำรพัฒนำ โดยเน้นกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของสังคม คือ มนุษย์ กลุ่ม
ทำงสังคม กำรจัดระเบียบทำงสังคม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับควำมหมำยในทำงพุทธศำสนำ  คือ กำร
เปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีควำมสุข และมีลักษณะเช่นเดียวกับควำมหมำยทำงกำรวำงแผน คือ 
ด้วยวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกรของสังคมอย่ำงยุติธรรมและมีประสิทธิภำพ  ซึ่งนักวำงแผน เรียกว่ำ กำรบริหำร
และกำรจัดกำรนั่นเอง (สนธยำ พลศรี. 2547,หน้ำ 5) 

แนวคิดและความหมายกระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจ ำเป็นต้องอำศัยแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีกำรเรียนรู้ทฤษฎีกำร
สอน และ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับผู้ก ำหนดนโยบำยและผู้ปฏิบัติได้มี
ควำมรู้ควำม เข้ำใจและเห็นทิศทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ชัดเจน ในที่นี้ ได้สรุปเฉพำะประเด็นส ำคัญที่ได้
จำกรำยงำน 
  กำรสังเครำะห์งำนวิจัยเกี่ยวกับคุณภำพกำรศึกษำไทย (นงลักษณ์ วิรัชชัยและคณะ 2552) 
โดยน ำเสนอใน 2 ส่วน ได้แก่ ทฤษฎีกำรเรียนรู้และทฤษฎีกำรสอนและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ซึ่งสรุปพอ
สังเขป ดังนี้ 
  1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ 
เรียนรู้เจตคติ เรียนรู้ทักษะ อันจะส่งผลให้ชีวิตก้ำวสู่ควำมส ำเร็จและเกิดควำมพอใจ นักกำรศึกษำและ
นักจิตวิทยำได้กล่ำวถึงทฤษฎีกำร เรียนรู้ไว้อย่ำงหลำกหลำย ซึ่งแต่ละทฤษฎีสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
จัดกำรศึกษำให้เหมำะสมกับบริบทที่ เปลี่ยน แปลงไป ในที่นี้จะกล่ำวเฉพำะแนวคิดทฤษฎีกำรเรียนรู้ของ
นักจิตวิทยำที่ได้รับควำมสนใจกันอย่ำง กว้ำงขวำงในปัจจุบัน 4 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วย 
 
ตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีกำรเรียนรู้ โดยกำรค้นพบของบรูเนอร์ (Bruner) ทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยกำร
รับรู้อย่ำงมีควำมหมำย (Meaningful reception learning theory) และทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิ
ปัญญำ (Social cognitive learning theory)  
  1.1. ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็นทฤษฎีที่มีรำกฐำนมำจำก
ทฤษฎี พัฒนำกำรทำงเชำวน์ปัญญำของเพียเจต์ (Piaget) และวีก็อทสกี้ (Vygotsky) โดยทั้งสองคนให้ควำม



 
 

 

สนใจกับ กระบวนกำรรู้คิด (Cognition) ซึ่งเป็นกระบวนทำงปัญญำ ที่มีหลักกำรว่ำ ผู้เรียนต้องเป็นผู้กระท ำ 
ผู้สร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง โดยเน้นกำรประมวลผลทำงสมอง ดังนั้น กำรเรียนรู้ตำมแนวคอนสตรัคติวิสต์  
(Constructivist) เป็นวิธีกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหำควำมรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ซึ่งควำมรู้ที่  
แข็งแกร่งและงอกงำมเกิดขึ้นจำกกำรที่ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับคนอ่ืน ๆ  
หรือได้พบเห็นสิ่งใหม่ ๆ แล้วเชื่อมโยงกับควำมรู้ที่มีอยู่  ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนที่ต้องกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำง 
องค์ควำมรู้ด้วยตนเองสำมำรถจัดกระบวน กำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนมี  
ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงกระฉับกระเฉง กล่ำวคือ ให้ผู้เรียนจัดกระท ำข้อมูลหรือประสบกำรณ์ต่ำง 
ๆ แล้วสร้ำงควำมหมำยของสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยครูมีบทบำทที่ส ำคัญ อำทิสร้ำงบรรยำกำศทำงสังคมจริยธรรม 
(sociomoral) ให้เกิดขึ้นในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เนื่องจำกกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมเป็นปัจจัยที่ส ำคัญ 
ของควำมร่วมมือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำตนเองและกำรควบคุมตนเอง ที่ต้องกำรบรรยำกำศของควำม 
เป็นกัลยำณมิตร นอกจำกนี้ครูต้องช่วยสร้ำงแรงจูงใจภำยในให้เกิดกับผู้เรียน จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่  
สนองตอบควำมสนใจและควำมต้องกำรของผู้เรียน รวมทั้งประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมจุดมุ่งหมำยของผู้เรียนแต่ 
ละคน (goal free evaluation) (ทิศนำ แขมมณีและคณะ 2545 อ้ำงถึงในส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
2552: 54-55)  
  1.2 ทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยกำรค้นพบของบรูเนอร์ เป็นทฤษฎีที่มำจำกฐำนคิดของบรูเนอร์  
(Bruner) ซึ่งเชื่อว่ำ กำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่ งน ำไปสู่กำรค้นพบกำร 
แก้ปัญหำ โดยผู้เรียนจะประมวลข้อมูลข่ำวสำรจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และจะรับรู้สิ่งที่ตนเลือก  
และใส่ใจ กำรเรียนรู้แบบนี้จึงเกิดจำกกำรค้นพบ เนื่องจำกผู้เรียนมีควำมอยำกรู้อยำกเห็นจึงเกิดแรงผลักดัน  
ท ำให้เกิดกำรส ำรวจสิ่งแวดล้อมและท ำให้เกิดกำรเรียนรู้โดยกำรค้นพบ ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนที่ต้องกำรพัฒนำ 
ผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยกำรค้นพบของบรูเนอร์ควรจัดกำรเรียนรู้ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่  
  1) วิเครำะห์และจัดโครงสร้ำงเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับระดับพัฒนำกำรทำง
สติปัญญำของผู้เรียน  
  2) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
  3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่ำงอิสระ เพ่ือส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์แก่ผู้เรียน  
 4) สร้ำงแรงจูงใจภำยในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (ทิศนำ แขมมณี และคณะ 2545 อ้ำงถึงในส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 2552: 55-56) 
 1.3 ทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยกำรรับรู้อย่ำงมีควำมหมำย (Meaningful reception learning theory) 
เป็นทฤษฎีที่มำจำกฐำนคิดของออซูเบล (Ausubel) ที่เน้นว่ำ กำรเรียนรู้ต้องเป็นกำรรับรู้อย่ำงมี ควำมหมำยซึ่ง
หมำยควำมว่ำ เป็นกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมำจำกกำรที่ผู้สอนอธิบำยสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ฟัง และผู้เรียนรับฟัง
ด้วยควำมเข้ำใจ โดยเห็นควำมสัมพันธ์กับโครงสร้ำงทำงพุทธิปัญญำ (Cognitive structure) ที่เก็บไว้ในควำม
ทรงจ ำ และจะสำมำรถน ำมำใช้ในอนำคต จึงเห็นได้ว่ำ กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำยเกิดข้ึนได้ เมือ่บุคคล 
 
สำมำรถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับสิ่งเดิมที่มีอยู่ ซึ่งก็คือ หลักกำรของกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม  ทฤษฎี
กำรเรียนรู้โดยกำรรับรู้อย่ำงมีควำมหมำย นั่นเอง ดังนั้น ครูผู้สอนสำมำรถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหำ  สำระ
อย่ำงมีควำมหมำยด้วยกำรน ำเสนอควำมคิดรวบยอดที่ครอบคลุมเนื้อหำสำระที่ต้องกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
ล่วงหน้ำก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สำระนั้น (advance organizer) เพ่ือผู้เรียนจะได้ใช้เชื่อมโยงกับสำระที่เรียนรู้ 
(ทิศนำ แขมมณีและคณะ 2545 อ้ำงถึงในส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 2552: 56-57)  



 
 

 

 1.4 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำ (Social cognitive learning theory) เป็นทฤษฎี 
ที่มำจำกฐำนคิดของแบนดูรำ (Bandura) ซึ่งแต่เดิมมองแค่ว่ำกำรเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมำกเป็นกำรเรียนรู้โดย 
กำรสังเกตหรือเลียนแบบ จึงเรียกว่ำ “ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคม” เนื่องจำกมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่โดยรอบ หรืออำจกล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้เกิดจำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในสังคม ต่อมำ  
แบนดูรำได้ท ำกำรทดลองและพบว่ำ กำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจำกกำรสังเกตนั้นมีสำเหตุมำจำกกระบวนกำร 
รู้คิดทำงพุทธิปัญญำ (Cognition process) ที่ต้องมีกำรเข้ำรหัส (encoding) ไว้ในควำมทรงจ ำระยะยำวได้ 
อย่ำงถูกต้อง อีกทั้งต้องประเมินด้วยว่ำ ตนสำมำรถเลียนแบบได้ดีหรือไม่ได้ดีอย่ำงไร รวมทั้งต้องควบคุม  
พฤติกรรมตนได้ จึงปรับเปลี่ยนเรียกชื่อทฤษฎีเป็น “ทฤษฎีกำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำ” สุรำงค์ โค้วต
ระกูล (2545 อ้ำงถึงในนงลัษณ์ วิรัชชัย และคณะ 2552: 57) เสนอว่ำ หลักทั่วไปของกำรสอนโดยใช้ ทฤษฎี
กำรเรียนรู้ทำงสังคมเชิงพุทธิปัญญำมี 6 ประกำร ได้แก่     1) บ่งชี้วัตถุประสงค์ที่
จะให้นักเรียนแสดง พฤติกรรมหรือเขียนวัตถุประสงค์เป็นเชิงพฤติกรรม  
 2) แสดงตัวอย่ำงของกำรกระท ำหลำย ๆ ตัวอย่ำงซึ่ง อำจจะมีท่ีมำจำกตัวบุคคล กำร์ตูน ภำพยนตร์ 
วิดีโอ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ  
 3) ให้ค ำอธิบำยควบคู่ไปกับ กำรให้ตัวอย่ำงแต่ละอย่ำง  
 4) ชี้แนะขั้นตอนของกำรเรียนรู้โดยกำรสังเกตแก่นักเรียน  
 5) จัดเวลำให้นักเรียนมีโอกำสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ถ้ำนักเรียนท ำไม่ถูกต้องอำจจะต้อง
แก้ไขวิธีกำรสอนหรืออำจแก้ท่ีตัว นักเรียน และ 
 6) ให้แรงเสริมแก่นักเรียนที่สำมำรถเลียนแบบได้ถูกต้องเพ่ือให้นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้และ  
เป็นตัวอย่ำงแก่นักเรียนอื่น ๆ 

ทฤษฎีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีกำรสอนมีควำมสัมพันธ์กับทฤษฎีกำรเรียนรู้เพรำะต่ำงก็เป็นทฤษฎีที่อธิบำยปรำกฏกำรณ์  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียน ผู้สอน และสังคม ทฤษฎีกำรสอนจะช่วยให้ครูผู้สอนมีแนวปฏิบัติที่จะช่วยให้ผู้เรียน  
เกิดกำรเรียนรู้ในลักษณะต่ำง ๆ ดังได้กล่ำวมำแล้ว ส ำหรับทฤษฎีกำรสอนที่นิยมใช้ในกำรเรียนกำรสอนปัจจุบัน 
มี 5 ทฤษฎี ได้แก่  
 1) ทฤษฎีกระบวนกำรทำงสมองในกำรประมวลผล (Information processing theory)  
 2) ทฤษฎีพหุปัญญำ (Mutiple intelligence theory)  
 3) ทฤษฎีกำรสร้ำงควำมรู้ (Constructivism)  
 4) ทฤษฎี กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน (Constructionism)  
 5) ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative theory หรือ Collaborative learning theory) 
(ทิศนำ แขมมณี 2550 อ้ำงถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ 2552: 62) ทฤษฎีดังกล่ำวนี้ผู้สนใจสำมำรถ 
 
ศึกษำเพ่ิมเติมได้จำกหนังสือชื่อ ศำสตร์กำรสอน: องค์ควำมรู้เพ่ือกำรจัด กระบวนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
โดยทิศนำ แขมมณี(2550) ส หรับในเอกสำรนี้ จะน ำเสนอเฉพำะกำรน ำทฤษฎีกำรสอนตำมหลักกำรร่วมสมัย
เหล่ำนี้มำจัด กระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใน 7 ประกำร ได้แก่ 
กำรคิดเชิง วิพำกษ์และกำรประเมิน (critical thinking and evaluation) กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ 
(analysis and synthesis) กำรคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรณ์ (creativity and imagination) กำรสร้ำง
ผลผลิตและ นวัตกรรม (productivity and innovation) กำรเปลี่ยนแปลงและกำรแก้ปัญหำ (change and 



 
 

 

problem solving) กำรสื่อสำรและควำมเชื่อมั่น (communication and self-confident) และ จริยธรรม
และควำม รับผิดชอบ (ethics and responsibility) (ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ 2557) ซึ่งรวบรวมเป็นกระบวนกำร
เรียนรู้ได ้6 ประเภท (นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ 2552: 62-64) ดังนี้  
   
  1. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นตัวผู้เรียน แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่  
        1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมเอกัตภำพ ( Individualized instruction) ค ำนึงถึง
ภูมิหลัง ของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ทั้งในด้ำนสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจ  
         1.2 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบน ำตนเอง (Self-directed learning) ให้ผู้เรียนวินิจฉัย
ควำม ต้องกำรในกำรเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ เลือกวิธีกำรเรียนรู้ แสวงหำ
แหล่ง เรียนรู้ รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งประเมินตนเอง  
  2. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นความรู้ความสามารถ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  
        2.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery learning) เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ 
ผู้เรียนทุกคนที่มีควำมสำมำรถและสติปัญญำแตกต่ำงกันสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเท่ำเทียมกันจริง 
        2.2 กำรสอนแบบประกันผล (Verification teaching) เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรกำร
สอนที่ ก ำหนดวัตถุประสงค์ที่เหมำะสมเป็นไปได้ สำมำรถพิสูจน์ทดสอบได้ว่ำ ผู้เรียนทุกคนเกิดกำรเรียนรู้ตำม 
วัตถุประสงค์  
        2.3 กำรสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-based instruction) เป็นกำรวำงแผนกำร
จัดกำร เรียนกำรสอน โดยระบุมโนทัศน์ที่ต้องกำรให้ผู้เรียนได้รับ โดยใช้กระบวนกำรที่สำมำรถให้ผู้เรียนเข้ำใจ
และน ำมโนทัศน์ไปใช้ในสถำนกำรใหม่ ๆ ได้  
  3. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นประสบการณ์แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  
       3.1 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นประสบกำรณ์ (Experiential learning) เป็นกำรจัดกำร
เรียนรู้ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมเป้ำหมำยโดยได้รับประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ก่อน และให้ผู้เรียน
สังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น จนน ำมำสร้ำงควำมคิดร่วมยอดในเรื่องที่เรียนรู้และน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์
ใหม่ ๆ  
      3.2 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบรับใช้สังคม (Service learning) เป็นกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมี 
ประสบกำรณ์ในกำรรับใช้สังคม โดยผู้เรียนส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และวำงแผน
เข้ำ ไปมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติรับใช้สังคมตำมแผน และน ำประสบกำรณ์มำพิจำรณำไตร่ตรองจนเกิดควำมคิด
ร่วม ยอดเพ่ือประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ  
                         
 
   
  3.3 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง (Authentic learning) เป็นกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเข้ำ
ไป เผชิญสภำพจริง ปัญหำจริง ในบริบทจริง และร่วมกันศึกษำเรียนรู้ แสวงหำควำมรู้ ข้อมูลและวิธีกำรต่ำง ๆ 
เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหำนั้น และได้ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนคุณภำพ 
  4. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นปัญหา แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
     4.1 กำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นหลัก (Problem-based instruction) เป็นกำรจัดสภำพ
กำร เรียนกำรสอนโดยใช้ปัญหำเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำย อำจใช้สถำนกำรณ์จริง



 
 

 

หรือ สถำนกำรณ์จ ำลองให้ผู้เรียนฝึกกระบวนกำรวิเครำะห์ปัญหำและแก้ปัญหำร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เห็น
ทำงเลือก และวิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรแก้ปัญหำ รวมทั้งเกิดทักษะกระบวนกำรคิดและแก้ปัญหำต่ำง ๆ  
    4.2 กำรสอนโดยใช้โครงกำรเป็นหลัก (Project-based instruction) เป็นกำรจัดสภำพ
กำร เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีโอกำสเลือกท ำโครงกำรที่สนใจ ร่วมกันส ำรวจ สังเกต และวำงแผนในกำรท ำ
โครงกำร ร่วมกัน ศึกษำหำข้อมูลลงมือปฏิบัติตำมแผนงำนที่วำงไว้จนได้ข้อค้นพบและเขียนรำยงำน น ำเสนอ 
น ำผลมำ อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
  5. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการ แบ่งออกเป็น 5 แบบ ดังนี้  
     5.1 กำรสอนเน้นกระบวนกำรสืบสอบ ( Inquiry-based instruction) เป็นกำรสอนที่
ผู้สอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค ำถำม เกิดควำมคิด และลงมือสืบเสำะแสวงหำควำมรู้ เพ่ือน ำมำประมวลหำ
ค ำตอบ และข้อสรุปด้วยตนเอง 
    5.2 กำรสอนเน้นกระบวนกำรคิด (Thinking-based instruction) เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 
ผู้สอนใช้รูปแบบ วิธีกำรและเทคนิคต่ำง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดต่อเนื่อง ลุ่มลึก กว้ำงขวำง  
น่ำเชื่อถือมำกขึ้น  
     5.3 กำรสอนเน้นกระบวนกำรกลุ่ม (Group process- based instruction) เป็นกำร
จัดกำร เรียนรู้ที่ก ำหนดให้ผู้เรียนท ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกเรียนรู้กระบวนกำรกลุ่มควบคู่กับเนื้อหำตำม 
วัตถุประสงค์  
     5.4 กำรสอนเน้นกระบวนกำรวิจัย (Research- based instruction) เป็นกำรจัดกำร
เรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำรวิจัยหรือผลงำนวิจัยเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ หรือฝึกทักษะในกำรลงมือท ำ
วิจัยให้ ผู้เรียน  
     5.5 กำรสอนเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ ( Instruction emphasizing learning process) 
เป็น กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสำมำรถเลือกหัวข้อ เนื้อหำ 
วิธีกำร และสื่อกำรเรียนกำรสอนได้ตำมควำมสนใจ โดยผู้สอนช่วยแนะน ำให้ค ำปรึกษำตำมควำมเหมำะสม  
  6. การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นบูรณาการ เป็นกำรเน้นเนื้อหำสำระที่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
มำสัมพันธ์ กันให้เป็นเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจในลักษณะที่เป็นองค์
รวม และ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ในท ำนองเดียวกัน ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ (2557) มี
ควำมเห็นว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบเดิม ๆ ไม่ สำมำรถช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 
21 เพียงพอ เพรำะไม่ได้ช่วยให้เด็กคิดเป็น ไม่พัฒนำ ควำมรู้ ไม่รับผิดชอบต่อเพ่ือนและสังคม และไม่พัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมได้อย่ำงแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ครูจึงต้อง ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ใหม่ โดยไม่ให้
ผู้เรียนรับควำมรู้จำกครูฝ่ำยเดียว แต่ต้องช่วยให้ผู้เรียน สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้น กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว จะช่วยให้นักเรียน พัฒนำทักษะที่คำดหวังจะให้เกิดกับนักเรียนได้ สรุปได้ว่ำ  
 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนำกำรจัด  กำรศึกษำเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้และจะต้องสร้ำงควำมพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ทั้งนี้ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องอำศัยควำมรับผิดชอบร่วมทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับสถำนศึกษำโดยค ำนึงถึงองค์ประกอบ ส ำคัญ 5 ประกำร ได้แก่ หลักสูตรสื่อกำรสอน
และเทคโนโลยี กำรประเมินผลผู้เรียน กำรพัฒนำครู กำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ และกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ ที่เชื่อมโยงกับทักษะ ส ำหรับศตวรรษท่ี 21 ทั้งนี้ต้องอำศัยแนวคิดและทฤษฎีทำงกำร
บริหำรกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำร สอนเป็นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 



 
 

 

แนวคิดและความหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงพัฒนำกำรจัด 
กำรศึกษำเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตำมที่คำดหวังซึ่งเป็นมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ อันจะน ำมำซึ่งควำมพอใจของผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ต้องอำศัย
ควำมรับผิดชอบร่วมทั้งในระดับประเทศ และระดับสถำนศึกษำโดยค ำนึงถึง  องค์ประกอบ 5 ประกำร ได้แก่ 
หลักสูตร สื่อกำรสอน และเทคโนโลยี กำรประเมินผลผู้เรียน กำร ประเมินและพัฒนำคุณภำพครู กำรประเมิน
คุณภำพสถำนศึกษำ และกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือควำม เสมอภำคกำรศึกษำ  

ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ส ำหรับควำมหมำยของ“กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ” ถ้ำอำศัยแนวคิด ISO 9000 
(Hoyle, 2009) อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพ หรือกำรปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำเป็นกำรด ำเนินกำร
ทั่ว ทั้งองค์กำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกิจกรรม (activities) และกระบวนกำร (processes) 
เพ่ือให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทั้งองค์กำร ผู้ปกครอง และชุมชน หรืออำจกล่ำวง่ำย ๆ ว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพ  
กำรศึกษำเป็นอะไรก็ตำมที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ และในกำร 
พัฒนำหรือปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงของISO 9000 สำมำรถด ำเนินกำรได้2 วิธีพ้ืนฐำน ได้แก่ 
วิธีกำรควบคุมที่ดีกว่ำ (better control) และวิธีกำรสร้ำงมำตรฐำนหรือนวัตกรรม ( raise standards/ 
innovation ) ซึ่ งอธิบำยได้ดังนี้  1. กำรพัฒนำหรือปรับปรุงคุณภำพโดยวิธีกำรควบคุมที่ดีกว่ำ เป็น
กระบวนกำรปรับเปลี่ยนมำตรฐำน กำรศึกษำชุดเดิม ไม่ใช่กระบวนกำรที่สงวนรักษำหรือสร้ำงมำตรฐำนใหม่ 
มำตรฐำนที่ได้จำกวิธีนี้เป็นมำตรฐำน ที่ได้รับกำรปรับปรุงผ่ำนกระบวนกำรของกำรเลือก กำรวิเครำะห์ และ
กำรปรับแก้ไขของผู้ที่มีประสบกำรณ์ใน กำรใช้ 2. กำรพัฒนำหรือปรับปรุงคุณภำพโดยวิธีกำรสร้ำงมำตรฐำน
หรือนวัตกรรม เป็นกระบวนกำรที่ไม่ เกี่ยวกับกำรสงวนรักษำหรือปรับปรุงมำตรฐำนกำรศึกษำที่มีอยู่เดิม แต่
จะสร้ำงมำตรฐำนขึ้นมำใหม่ผ่ำน  กระบวนกำรที่เริ่มต้นจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้และพัฒนำผ่ำน
กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำ (R & D) มำตรฐำนที่สร้ำงขึ้นใหม่จะผ่ำนกำรทดลองน ำมำใช้งำนแบบท ำซ้ ำ 
มำตรฐำนดังกล่ำวนี้ถือว่ำเป็นผลมำจำก  สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้ำนนวัตกรรม เทคโนโลยี 
กำรตลำดและกำรจัดกำร ถ้ำอำศัยแนวคิดของออฟสเต็ด (Ofsted, 1994: 6 อ้ำงถึงในรัตนำ ดวงแก้ว 2556
ก: 12) “กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ”จะใช้ในควำมหมำยแตกต่ำงๆ กัน ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ยกระดับ 
มำตรฐำน ( raise standards) 2) เ พ่ิมคุณภำพ (enhance quality) 3) เ พ่ิมประสิทธิภำพ ( increase 
efficiency) และ 4) บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียนทั้งด้ำนคุณธรรมจริยธรรม สังคม และ  วัฒนธรรม 
จำกควำมหมำยทั้ง 4 ลักษณะดังกล่ำว สถำบันกำรศึกษำสำมำรถน ำมำใช้อย่ำงเป็น รูปธรรม เพ่ือเป็นแนวทำง 
 
ในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยพิจำรณำทั้งด้ำนกระบวนกำรและ เป้ำหมำยหรือผลลัพธ์ว่ำมีกำรพัฒนำ
เพ่ิมขึ้นหรือไม่เพียงใด โดยมีแนวค ำถำมในกำรตรวจสอบ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สภำพที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่ำงไร 
2) ต้องกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง 3) เมื่อเวลำผ่ำนไป จะบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงไร และ 4) จะทรำบ
ได้อย่ำงไรว่ำ กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงนั้น ประสบควำมส ำเร็จ ส ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
บริบทของสังคมไทยนับตั้งแต่มีพระรำชบัญญัติ กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำเพ่ือให้ประชำชนได้รับ กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีแนวคิดเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในทุก
ระดับ ดังจะเห็นได้จำก กำรก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือเป็นหลักประกันว่ำ กำร
ให้บริกำรกำรศึกษำ ของหน่วยงำนกำรศึกษำจะสำมำรถสนองควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคมได ้



 
 

 

  ดังนั้น สถำนศึกษำจึงต้องยึดมำตรฐำนคุณภำพที่ก ำหนดโดยหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นแนวทำง
ในกำร ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของตนเพ่ือเป็นหลักประกันว่ำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำบรรลุตำมมำตรฐำนคุณภำพที่ได้ก ำหนดไว้ตลอดเวลำ พร้อมทั้งมีกำรทบทวน  ตรวจสอบรับรอง
คุณภำพมำตรฐำนจำกหน่วยงำนอิสระภำยนอกเป็นระยะ จึงเห็นได้ว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในแนวคิด
ของต่ำงประเทศและในบริบทของ สังคมไทยมีควำมสอดคล้องกันในประเด็นที่เกี่ยวกับเป็นกระบวนกำร 
“เปลี่ยนแปลง” หรือ “ปรับปรุงหรือพัฒนำ”ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตำมที่คำดหวังซึ่งเป็น
มำตรฐำนที่ก ำหนด ไว้อันจะน ำมำซึ่งควำมพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม 
กำรปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผลนั้น ไม่มีสูตรเฉพำะหรือแบบแผนที่ตำยตัวและก็ไม่ง่ำยในกำรขับเคลื่อน ทั้งนี้
ขึ้นกับ บริบทของสังคมนั้น ๆ และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต 

องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ดังได้กล่ำวมำแล้วว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำร
จัด กำรศึกษำและผลลัพธ์ อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่สำมำรถลงข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบและและแนวทำงปฏิบัติ
ได ้อย่ำงชัดเจน เนื่องจำกข้ึนอยู่กับควำมสนใจและควำมเชื่อของนักกำรศึกษำแต่ละคนที่มีต่อผลกำรเรียนรู้ของ 
นักเรียน (learning outcomes) ในยุคที่สังคมก ำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังเช่น ในเอกสำรประมวลสำระชุดวิชำ 
กำรวิจัยกำรบริหำรกำรศึกษำ ในหน่วยที่ 14 กำรประยุกต์ใช้งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ผู้เขียนได้ 
เสนอองค์ประกอบของโมเดลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มุ่งเน้นที่กำรเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส ำคัญ ใน 2 
แนวคิด ได้แก่ รูปแบบสี่ประสำน (The four circles model) และรูปแบบกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
แบบ องค์รวม โดยแนวคิดแรกเหมำะส ำหรับระดับโรงเรียนและลงถึงระดับห้องเรียนซึ่งเป็นแนวทำงที่ทั้ง
ผู้บริหำร โรงเรียนและครูควรให้ควำมสนใจอย่ำงยิ่ง ส่วนแนวคิดท่ีสอง นักกำรศึกษำท่ีสนใจกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับโรงเรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถศึกษำ
รำยละเอียด ได้ในเอกสำรดังกล่ำว ส ำหรับในหน่วยนี้ ผู้เขียนขอเสนอทำงเลือกใหม่ซึ่งประยุกต์ใช้แนวคิดกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ซึ่งเป็นข้อเสนอจำกงำนวิจัยของสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย 
หรือ TDRI (2555) โดยTDRI เสนอว่ำ หัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอยู่ที่กำรสร้ำงระบบควำม
รั บผิ ดชอบ (accountability) ของทุ กฝ่ ำย ในสั งคม  นับตั้ ง แต่ภ ำคประชำคม ภำครั ฐบำล  และ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หน่วย ปฏิบัติซึ่งหมำยถึงโรงเรียนต้องมีควำมรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียนมำกขึ้น ควรเป็นหน่วยหลัก ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและมีอิสระในกำรบริหำร
จัดกำร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรออกแบบหลักสูตร วิธีกำรสอน และวิธีกำรวัดผลตำมแนวคิดทักษะแห่ง 
 
ศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนำรมณ์ ของโรงเรียนซึ่งต้องตอบสนองต่อสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของผู้ปกครองและชุมชน รวมถึงกำรฝึกอบรม  พัฒนำครูและกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ
ภำยใน โดยมีกำรปฏิรูประบบกำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับคุณภำพของสถำนศึกษำต่อสำธำรณะเพ่ือ
ช่วยกำรตัดสินใจของผู้ปกครองในกำรคัดเลือกโรงเรียน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ต้องปรับวิธีกำรจัดสรรงบประมำณให้มีควำมเหมำะสมกับนักเรียนและโรงเรียนที่มีควำม
จ ำเป็นพิเศษ เพ่ือสร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมในกำรจัดกำรศึกษำ 

แนวคิดและความหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 



 
 

 

  แนวคิดจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่
ยอมรับว่ำบุคคลหรือผู้เรียนมีควำมแตกต่ำงกัน และทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ ดังนั้นในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครูหรือผู้จัดกำรเรียนรู้ควรมีควำมเชื่อพ้ืนฐำนอย่ำงน้อย 3 ประกำร คือ 
  1. เชื่อว่ำทุกคนมีควำมแตกต่ำงกัน 
  2. เชื่อว่ำทุกคนสำมำรถเรียนรู้ได้ 
  3. เชื่อว่ำกำรเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลำ 
  ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้จึงเป็นกำรจัดกำรบรรยำกำศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถำนกำรณ์ 
ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้เต็มตำมศักยภำพ ครูจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนครอบคลุมอย่ำงรอบ
ด้ำน และสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือน ำไปเป็นพ้ืนฐำนกำรออกแบบหรือวำงแผนกำรเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน ส ำหรับในกำรจัดกิจกรรมหรือออกแบบกำรเรียนรู้ อำจท ำได้หลำยวิธีกำรและหลำยเทคนิค แต่มีข้อควร
ค ำนึงว่ำ ในกำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่อง ได้เปิดโอกำสให้กับผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ 
 
  1. เปิดโอกำสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหำสำระที่สนใจ เป็นประโยชน์ต่อตัว 
ผู้เรียนหรือไม ่
  2. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยได้คิด ได้รวบรวมควำมรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่งทิศนำ แขมมณ ี(2543) ได้น ำเสนอแนวคิดในกำรเปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมและสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้ ดังนี้ 
     2.1 ก ิจ ก ร ร ม ก ำ ร เ ร ีย น รู ้ที ่ด ีที ่ค ว ร ช ่ว ย ใ ห ้ผู ้เ ร ีย น ไ ด ้ม ีส ่ว น ร ่ว ม ท ำ ง ด ้ำ น
ร่ำงกำย (physical participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเคลื่อนไหวร่ำงกำย เพ่ือช่วยให้
ประสำทกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัว พร้อมที่จะรับข้อมูลและกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น กำรรับรู้เป็นปัจจัย
ส ำคัญในกำรเรียนรู้ ถ้ำผู้เรียนอยู่ในสภำพที่ไม่พร้อม แม้จะมีกำรให้ควำมรู้ที่ดีๆ ผู้เรียนก็ไม่สำมำรถรับได้ ดังจะ
เห็นได้ว่ำ ถ้ำปล่อยให้ผู้เรียนนั่งนำนๆ ในไม่ช้ำผู้เรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอ่ืนๆ แต่ถ้ำให้มีกำรเคลื่อนไหวทำง
กำยบ้ำงก็จะท ำให้ประสำทกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตื่นตัวและพร้อมที่จะรับและเรียนรู้สิ่งต่ำงๆได้ดี ดังนั้น 
กิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน จึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เป็นระยะๆ 
ตำมควำมเหมำะสมกับวัยและระดับควำมสนใจของผู้เรียน 
     2.2 กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำงสติปัญญำ  
 
 

 
(intellectual participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเคลื่อนไหวทำงสติปัญญำ ต้องเป็น
กิจกรรมที่ท้ำทำยควำมคิดของผู้เรียน สำมำรถกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดกำรเคลื่อนไหว ต้องเป็นเรื่องที่ไม่
ยำกหรือง่ำยเกินไปท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนุกที่จะคิด 
                         2.3 กิ จกร รมกำร เ รี ยนรู้ ที่ ดี ค ว รช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ยนมี ส่ ว นร่ ว มทำ งสั ง คม  (social 
participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
เนื่องจำกมนุษย์จ ำเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ มนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ำกับผู้อ่ืนและสภำพแวดล้อม
ต่ำงๆ กำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ทำงด้ำนสังคม 
                        2.4 กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมทำงอำรมณ์  (emotional 
participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่ออำรมณ์ ควำมรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้กำรเรียนรู้นั้นเกิด



 
 

 

ควำมหมำยต่อตนเองโดยกิจกรรมดังกล่ำวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง โดยปกติกำรมีส่วนร่วมทำงอำรมณ์นี้
มักเกิดขึ้นพร้อมกับกำรกระท ำอ่ืนๆอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมทำงกำย สติปัญญำ และสังคม ทุกครั้งที่ครูให้ผู้เรียน
เคลื่อนที่ เปลี่ยนอิริยำบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิดอำรมณ์ ควำมรู้สึกตำมมำด้วยเสมอ อำจเป็นควำม
พอใจ ไม่พอใจ หรือเฉย ๆ จำกแนวคิดที่กล่ำวถึงข้ำงต้นเป็นที่มำของกำรน ำเสนอชื่อ “CIPPA” ซึ่งระบุ
องค์ประกอบส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กล่ำวคือ  
C มำจำกค ำ ว่ ำ  Construct หมำยถึ ง  ก ำ รสร้ ำ งคว ำมรู้ ต ำมแนวคิ ดของทฤษฎี ก ำ รสรรค์ ส ร้ ำ ง
ควำมรู้ (Constructivism) โดยครูสร้ำงกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกำสสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทำงสติปัญญำ 
             I มำจำกค ำว่ำ Interaction หมำยถึง กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว กิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่ดีจะต้องเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับบุคคลและแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำย ซึ่ง
เป็นกำรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทำงสังคม 
            P มำจำกค ำว่ำ Physical Participation หมำยถึง กำรให้ผู้เรียนมีโอกำสได้เคลื่อนไหวร่ำงกำยโดย
กำรท ำกิจกรรมในลักษณะต่ำงๆ เป็นกำรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทำงกำย 
            P มำจำกค ำว่ำ Process Learning หมำยถึง กำรเรียนรู้กระบวนกำรต่ำงๆ กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ดี
ควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนกำรต่ำงๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น กระบวนกำร
แสวงหำควำมรู้ กระบวนกำรคิด กระบวนกำรแก้ปัญหำ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรพัฒนำตนเอง เป็น
ต้น กำรเรียนรู้กระบวนกำรเป็นสิ่งส ำคัญเช่นเดียวกับกำรเรียนรู้เนื้อหำสำระต่ำงๆ และกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนกำรเป็นกำรช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทำงด้ำนสติปัญญำอีกด้วย 
           A มำจำกค ำว่ำ Application หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ที่ ได้ เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ 
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จำกกำรเรียน เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงระหว่ำงทฤษฎีกับกำรปฏิบัติ ซึ่งจะท ำให้
กำรเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
          กำรระบุองค์ประกอบส ำคัญในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือช่วยผู้เรียนได้แสดงบทบำท
ต่ำงๆ อันเป็นกำรแสดงควำมส ำคัญของผู้เรียน เป็นตัวอักษรย่อ “CIPPA” นี้เพื่อให้ง่ำยที่จะจ ำและน ำไปใช้เป็น
หลักในกำรปฏิบัติได้โดยสะดวก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั่วไป ครูสำมำรถออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนได้ตำมแนวทำง ต่อไปนี้ 
  1. กำรจัดกิจกรรมเอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรสร้ำงควำมรู้ (Construct) จำกควำมคิดพ้ืนฐำนที่เชื่อ
ว่ำ ในสมองของผู้เรียนมิได้มีแต่ควำมว่ำงเปล่ำ แต่ทุกคนมีประสบกำรณ์เดิมของตนเอง เมื่อได้รับประสบกำรณ์ 

 
ใหม่ สมองจะพยำยำมปรับข้อมูลเดิมที่มีอยู่โดยกำรต่อเติมเข้ำไปในกรณีที่ข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่ไม่มีควำม
ขัดแย้งกัน แต่ถ้ำขัดแย้งกันก็จะปรับโครงสร้ำงของข้อมูลเดิม เพ่ือให้สำมำรถรับข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งอำจท ำให้
โครงสร้ำงของข้อมูลเดิมเปลี่ยนแปลงไป และถ้ำผู้เรียนได้มีโอกำสแสดงควำมรู้ที่สร้ำงได้นั้นออกมำด้วยค ำพูด
ของตนเอง กำรสร้ำงควำมรู้นั้นก็จะสมบูรณ์ ดังนั้น ถ้ำครูสำมำรถออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท ำ
ตำมแนวควำมคิดนี้ ผู้เรียนก็จะสำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้ พฤติกรรมที่ครูควรออกแบบในกิจกรรมกำรเรียนของ
ผู้เรียน มีดังนี้ 
  1.1 ให้ผู้เรียนได้ทบทวนควำมรู้เดิม 
  1.2 ให้ผู้เรียนได้รับ /แสวงหำ/รวบรวมข้อมูล/ประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
  1.3 ให้ผู้เรียนได้ศึกษำข้อมูล ท ำควำมเข้ำใจ และสร้ำงควำมหมำยข้อมูล/ประสบกำรณ์
ต่ำงๆ โดยใช้กระบวนกำรคิดและกระบวนกำรอ่ืนๆที่จ ำเป็น 



 
 

 

  1.4 ให้ผู้เรียนได้สรุปจัดระเบียบ/โครงสร้ำงควำมรู้ 
  1.5 ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 
  ในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั่วไป ครูสำมำรถออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องตำมล ำดับ
ขั้นตอนต่ำงๆในขณะที่ให้ควำมรู้ โดยเปลี่ยนบทบำทจำกที่เคยบอกควำมรู้โดยตรง ให้ผู้เรียนบันทึกหรือคัดลอก
เป็นกำรใช้ค ำสั่งและค ำถำมด ำเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท ำเพ่ือสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง โดยครูเตรียม
สื่อกำรสอนที่เป็นตัวอย่ำงเครื่องมือหรือกำรปฏิบัติงำนในลักษณะต่ำงๆ เป็นข้อมูลหรือประสบกำรณ์ให้ผู้เรียน
ได้เข้ำใจ ครูอำจชี้แนะข้อมูลที่ควรสังเกตและวิธีกำรจัดระบบระเบียบโครงสร้ำงควำมรู้ให้ เช่น สอนให้ เขียน
โครงสร้ำงควำมรู้เป็นแผนผังที่ตนเองเข้ำใจ และเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้แสดงออกว่ำ ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้เรื่อง
ใด เช่น ให้อธิบำยแผนผังควำมคิดที่ตนเองเขียนขึ้นตำมควำมเข้ำใจ หรือให้เล่ำถึงสิ่งที่เรียนรู้โดยครูใช้ค ำถำม
หรือค ำสั่งเป็นสื่อ และมีกำรเสริมแรงอย่ำงเหมำะสมในภำยหลังก็จะท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมภำคภูมิใจ เกิดควำม
สนุก และต้องกำรเรียนรู้อีก 
  2. กำรจัดกิจกรรมที่เอื้ออ ำนวยให้เกิดกำรมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) คือ กำรจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้กระท ำสิ่งต่ำงๆ หรือกำรกระท ำบำงสิ่งบำงอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
     2.1 ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่ำงๆ ได้แก่ กำรพูดอภิปรำยกับเพื่อน กับครู หรือ
ผู้เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน ผู้ที่สำมำรถให้ข้อมูลบำงอย่ำงที่ผู้เรียนต้องกำรได้ 
     2.2 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ เช่น ก ำหนดให้ผู้เรียนส ำรวจ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำในบริเวณโรงเรียน 
     2.3 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ เช่น ก ำหนดให้ผู้เรียนสังเกต
กำรกินอำหำรของสัตว์หรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของต้นไม้ชนิดต่ำงๆ 
     2.4 ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทำงด้ำนสื่อโสตทัศน์ วัสดุ  และเทคโนโลยี
ต่ำงๆ เช่น ให้ผู้เรียนไปหำข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์ หรือให้อ่ำนใบควำมรู้ ใบงำน หรือใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรเรียน 
  3. กำรจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ ำนวยให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่ำงกำย (Physical Participation) คือ 
กำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเคลื่อนไหวอวัยวะหรือกล้ำมเนื้อต่ำงๆ เป็นระยะๆ ตำมควำมเหมำะสมกับ
วัย วุฒิภำวะ และควำมสนใจของผู้เรียน โดยกล้ำมเนื้อที่เคลื่อนไหวอำจเป็นส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ 
      

 
3.1 กล้ำมเนื้อมัดย่อย เช่น กำรพิมพ์ดีด ร้อยมำลัย พับกระดำษ วำดรูป เย็บผ้ำ ใช้ไขควง 

เขียนแบบ เรียงตัวหนังสือ ปฏิบัติกำรใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ 
     3.2 กล้ำมเนื้อมัดใหญ่ เช่น กิจกรรมย้ำยกลุ่ม ย้ำยเก้ำอ้ี จัดโต๊ะ ทุบโลหะ ตอกตะปู ยก
ของ ก่ออิฐ ฉำบปูน ขุดดิน ฯลฯ 
  4. กำรจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ ำนวยให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำร คือ กำรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ เช่น กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรศึกษำ
ด้วยตนเอง กำระบวนกำรจัดกำร กระบวนกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ กระบวนกำรท ำงำน กระบวนกำรอ่ืนๆ 
โดยครูจัดกิจกรรม สถำนกำรณ์ หรือก ำหนดให้ผู้เรียนหำข้อมูลหรือควำมรู้โดยใช้กระบวนกำรดังกล่ำวเป็น
เครื่องมือ 
  ผลของกำรเรียนรู้ นอกจำกผู้เรียนจะได้รับรู้ข้อมูลที่ต้องกำรแล้วยังมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้
กระบวนกำรเหล่ำนี้ เพ่ือหำข้อมูลหรือควำมรู้อ่ืนๆ ได้ด้วยตนเองในโอกำสอ่ืนๆ  เปรียบเหมือนกำรให้เครื่องมือ



 
 

 

ในกำรจับปลำกับชำวประมงแทนที่จะเอำปลำมำให้ เมื่อชำวประมงมีเครื่องมือจับปลำแล้วย่อมหำปลำมำกิน
เองได้ หรือวำงแผนจัดสรรเวลำของกำรท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือได้ลงมือแก้ไขงำนบำงอย่ำงในขณะลงมือ
ปฏิบัติงำน ซึ่งต้องใช้กำรพิจำรณำข้อมูลรอบด้ำนเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ ข้อส ำคัญคือ ครูจะต้องช่วยให้ผู้เรียนได้
สรุปขั้นตอนในกำรท ำงำน ผู้เรียนต้องบอกได้ว่ำ กำรท ำงำนนี้เสร็จได้ เขำใช้ขั้นตอนและวิธีกำรใดบ้ำง แต่ละ
ขั้นตอนมีปัญหำและอุปสรรคใด เขำใช้วิธีกำรใดแก้ปัญหำ และได้ผลของกำรปฏิบัติออกมำอย่ำงไร พอใจ
หรือไม่ ถ้ำมีกำรท ำงำนอย่ำงนี้อีกในครั้งต่อไปเขำจะปฏิบัติอย่ำงไร 
อีกประเด็นหนึ่งคือ กำรใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรท ำงำน ต้องแบ่งหน้ำที่กำรท ำงำน สมำชิกทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมท ำให้งำนชิ้นนั้นส ำเร็จ มิใช่ให้ผู้เรียนมำนั่งรวมกลุ่มกันแต่ท ำงำนแบบต่ำงคนต่ำงท ำ เพรำะผู้เรียนจะได้มี
โอกำสรู้บทบำทของตนเองในกำรท ำงำนร่วมกับคนอ่ืน ตลอดจนรู้วิธีกำรจัดระบบระเบียบกำรท ำงำนในกลุ่ม
เพ่ือให้งำนกลุ่มบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยต่อไป ก็จะสำมำรถใช้กระบวนกำรกลุ่มนี้ในกำรท ำงำนกับคนกลุ่ม
อ่ืนๆ ในสังคมท่ีผู้เรียนเป็นสมำชิกอยู่ได้ 
  5. กำรจัดกิจกรรมที่เอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ (Application) คือ กำรจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกำสได้กระท ำสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
     5.1 ได้น ำควำมรู้ไปใช้ในสถำนกำรณ์อ่ืนๆที่หลำกหลำย หรือ 
     5.2 ได้ฝึกฝนพฤติกรรมกำรเรียนรู้จนเกิดควำมช ำนำญ 
โดยครูจัดสถำนกำรณ์ แบบฝึกหัด หรือโจทย์ปัญหำให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท ำ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจและควำม
ช ำนำญในกำรที่จะน ำเอำควำมรู้นั้นมำใช้เป็นประจ ำในชีวิตจริง 
กำรจัดกิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นประเด็นที่มีควำมส ำคัญแต่กลับเป็นจุดอ่อนของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
ไทยทุกระดับ เพรำะมีกำรปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมกำรน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรเรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันค่อนข้ำงน้อย ทั้งนี้ เนื่องจำกในกำรเรียนกำรสอนผู้เรียนยังขำดกำรฝึกฝนกำรน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
            กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญตำมแนวคิดที่กล่ำวถึงข้ำงต้น 
สำมำรถใช้ได้กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกวิชำและทุกระดับชั้น เพียงแต่ธรรมชำติของเนื้อหำวิชำที่ต่ำงกันจะ
มีลักษณะที่เอ้ืออ ำนวยให้ครูออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ใน
จุดเด่นที่ต่ำงกัน คือ 
 

1. รำยวิชำที่มีเนื้อหำมุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้กฎเกณฑ์และกำรน ำเอำกฎเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น วิชำคณิตศำสตร์ หรือกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ ครูสำมำรถใช้กิจกรรม
ที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตัวเองโดยใช้วิธีสอนแบบอุปนัย และเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้น ำ
กฎเกณฑ์ที่ท ำควำมเข้ำใจได้ไปใช้แก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยใช้วิธีกำรสอนแบบนิรนัย กำรเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนก็จะเป็นกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพรำะผู้เรียนได้สร้ำงควำมรู้ด้วยตัวเอง 
  2. รำยวิชำที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ค้นพบควำมรู้จำกกำรค้นคว้ำทดลอง และกำรอภิปรำย
โดยใช้หลักเหตุผล เช่น วิชำวิทยำศำสตร์ ผู้เรียนมีโอกำสที่จะได้สร้ำงควำมรู้เองโดยตรง เพียงแต่ครูต้องรู้จัก
กำรใช้ค ำถำมที่ยั่วยุและเชื่อมโยงควำมคิด ประกอบกับกำรได้มีโอกำสท ำกำรทดลอง เป็นกำรปฏิบัติร่วมกัน 
ผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย เพ่ือสร้ำงควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ท ำ
กันมำอยู่แล้ว 
  3. รำยวิชำที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่หลำกหลำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินชีวิตของคนใน
สังคม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ข้อมูลที่มีลักษณะยั่วยุให้ออกควำมคิดเห็นได้ เช่น วิชำสังคมศึกษำ และ



 
 

 

วรรณคดีเป็นลักษณะพิเศษที่ครูจะน ำมำใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดกิจกรรมกำรใช้ควำมคิด อภิปรำย น ำไปสู่
ข้อสรุป เป็นผลของกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงนิสัยยอมรับฟังควำมคิดเห็นกัน เป็นวิถีทำงที่ดีในกำรปลูกฝัง
ประชำธิปไตยให้กับผู้เรียน 
  4. รำยวิชำที่ต้องอำศัยกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเป็นหลัก เช่น วิชำพลศึกษำและกำรงำนอำชีพ 
ครูควรใช้โอกำสดังกล่ำว ให้ผู้เรียนได้สร้ำงควำมรู้ผ่ำนกระบวนกำรท ำงำน 
  5. รำยวิชำที่ส่งเสริมควำมคิดจินตนำกำร และกำรสร้ำงสุนทรียภำพ เช่น วิชำศิลปะและ
ดนตรี นอกจำกจะมีโอกำสเคลื่อนไหวร่ำงกำยแล้ว ผู้เรียนยังมีโอกำสได้สร้ำงควำมรู้ และควำมรู้สึกที่ดี ผ่ำน
กระบวนท ำงำนที่ครูออกแบบไว้ให้ 
  ครูที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มักเป็นครูที่มี
ควำมตั้งใจและสนุกในกำรท ำงำนสอน เป็นคนช่ำงสังเกตและเอำใจใส่ผู้เรียน และมักจะได้ผลกำรตอบสนองที่ดี
จำกผู้เรียน แม้จะยังไม่มำกในจุดเริ่มต้น แต่เมื่อปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ก็จะสังเกตได้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้เรียนในทำงที่ดีขึ้น ในประเด็นของกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จะ
ได้กล่ำวถึงเทคนิคต่ำงๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อครู ในตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 



 
 

 

 
บทที่  3 

วิธีด าเนินการ 

      กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เชียงใหม่   เขต 4    ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ซึ่งได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร
ไว้  พร้อมก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำซึ่งผ่ำนกำรรับรองจำกสถำบันคุรุพัฒนำแล้ว  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  ได้ด ำเนินกำรในระดับเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 
  1. รับทรำบนโยบำย  แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือศึกษำกรอบกำรด ำเนินงำน  เพื่อน ำไปสู่
กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 
  2.  ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับ
ทรำบ  และร่วมกันวำงแผนกำรด ำเนินงำน  เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  3.  ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ตำมค ำสั่ง ที่ 93/2561  ลงวันที่  25  
เมษำยน  2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 
  4. แจ้งโรงเรียนเพ่ือให้  ครู  ผู้บริหำรโรงเรียนรับทรำบนโยบำย  
                     5. แจ้งให้ครูจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง( ID Plan )  ส่งผู้บริหำรโรงเรียน  เพ่ือให้ผู้บริหำร
โรงเรียนรับทรำบควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของครูเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและควำมต้องกำร
ของโรงเรียน 
  6.  แจ้งครูลงทะเบียนในระบบในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ (Booking)  และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำตนเอง  ผ่ำนเว็บไซต์ training.obec.go.th   
  7.  แจ้งให้ผู้บริหำรโรงเรียนเข้ำไปอนุมัติกำรเข้ำรับกำรพัฒนำของครูในระบบ  โดยพิจำรณำ
ควำมสอดคล้องของหลักสูตรกับแผนพัฒนำตนเองของครู  โดยพื้นที่กำรอบรมพัฒนำอยู่ในจังหวัดที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ / จังหวัดใกล้เคียง /จังหวัดในเขตตรวจรำชกำรหรือในภูมิภำคตำมล ำดับ ผ่ำนเว็บไซต์ 
training.obec.go.th / admin ภำยใน 7 วัน  นับจำกวันที่ครูยืนยันกำรเข้ำอบรม 
  8.  ด ำเนินกำรอนุมัติครูเข้ำรับกำรพัฒนำในระบบ  จ ำนวน  2  รุ่น  รวม 812  คน  174  
หลักสูตร 
  9. บันทึกข้อมูลครูลงในแบบฟอร์ม  ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนผ่ำน
อีเมลล์ hrdobecdata@gmail.com 
  10.  แจ้งรุ่น  วันที่  สถำนที่  และรำยชื่อครูแต่ละรุ่นของกำรอบรมพัฒนำของแต่ละ
หลักสูตรให้ข้ำรำชกำรครูในสังกัดทรำบ 
  11.  แจ้งให้ข้ำรำชกำรครูเข้ำระบบผ่ำนเว็บไซต์  training.obec.go.th  เพ่ือท ำกำร
ตรวจสอบสถำนะหรือเลือกหลักสูตรอบรม  ระหว่ำงวันที่  28  พฤษภำคม-3  มิถุนำยน  2561 
                    12. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
                    13.  ด ำเนินกำรขออนุมัติงบประมำณ (งบแลกเป้ำ)  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 
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  14.  แจ้งครูท ำแบบประเมินในระบบผ่ำนเว็บไซต์ training.obec.go.th  หลังสิ้นสุดกำร
อบรมพัฒนำ 
  15.  แจ้งให้ครูจัดท ำ “รำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำและกำรน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้”  หลังจำกเข้ำรับกำรอบรมให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำรับทรำบ 
  16.  แจ้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ท ำกำรประเมินช้ำรำชกำรครูผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  
หลังจำกผ่ำนกำรพัฒนำแล้ว  4  สัปดำห์  ผ่ำนเว็บไซต์  training.obec.go.th / admin 
  17. แจ้งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จัดท ำรำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ที่ข้ำรำชกำรครูได้รับกำร
พัฒนำมำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้  รำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  ตำมแบบภำคผนวก ข. 
  18.   จัดท ำข้อมูลครูเข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรเป็นรำยบุคคล  รำยโรงเรียน  รำยอ ำเภอ  
รวมทั้งได้แยกเป็นรำยหลักสูตร  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดชั้นเรียนในโรงเรียนที่
ขำดเกณฑ์  รวมถึงกำรแก้ปัญหำครูไม่ครบชั้น   
  19  ออกแบบสอบถำมเพ่ือใช้ในกำรติดตำมผลและประเมินผลโครงกำร 
         20.  สรุปรำยงำนผลโครงกำร  
ประชากร  ครูที่สมัครใจเข้ำรับกำรพัฒนำโดยลงทะเบียนในระบบ ผ่ำนเว็บไซต์  training.obec.go.th  
จ ำนวน  812  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  ประกอบด้วย 
  1.  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 
  2.  แบบรำยงำนผลกำรน ำควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ใช้ค่ำร้อยละและกำรบรรยำยผลตำมเกณฑ์กำรวิเครำะห์ผลของ
แบบสอบถำมและแบบเก็บข้อมูล 

 

  

         
   
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
บทที่  4 

ผลการด าเนินงาน 

  กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ได้ด ำเนินกำรภำยใต้
กรอบกำรด ำเนินงำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ก ำหนดไว้ทุกประกำร  ซึ่งกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้ด ำเนินกำรส ำเร็จลงด้วยดีตำม
วัตถุประสงค์และตำมกรอบระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  จึงขอน ำเสนอ
ผลกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 

  ตำรำง  1  แสดงจ ำนวนครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยดูจำกกำรลงทะเบียนในระบบผ่ำนเว็บไซต์  Training.obec.go.th  
แยกเป็นรำยอ ำเภอ  ดังนี้ 

 

อ ำเภอ จ ำนวนครูทั้งหมด จ ำนวนครูที่เข้ำรับ
กำรพัฒนำ 

คิดเป็นร้อยละ 

สันป่ำตอง 

หำงดง 

สำรภี 

ดอยหล่อ 

แม่วำง 

175 

203 

216 

91 

160 

161 

195 

210 

 86 

160 

 

92 

96 

  97.2 

 94.5 

          100 

รวม 845 812 96 

 จำกตำรำง 1  พบว่ำ  ครูที่สนใจสมัครเข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรจ ำนวนมำกท่ีสุด  ได้แก่  ครู
อ ำเภอแม่วำง  คิดเป็นร้อยละ 100  และครูอ ำเภอสันป่ำตองสมัครเข้ำรับกำรพัฒนำน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
92  จำกครูทั้งหมด  จ ำนวน  845  คน (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนำยน  2561) สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ  
จ ำนวน  812  คน     

 

 



 
 

 

 

 

ตำรำง  2  แสดงจ ำนวนครูที่ลงทะเบียนพัฒนำตำมหลักสูตรที่สถำบันคุรุพัฒนำรับรอง  พิจำรณำจำกหลักสูตร
ที่ครูให้ควำมสนใจเข้ำรับกำรพัฒนำ  เรียงตำมล ำดับ  ดังนี้ 

 

ที ่ รหัสหลักสูตร หลักสูตร จ ำนวน หมำยเหตุ 

1 6122031153-003 กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีมัลติมิเดียเพ่ือพัฒนำทักษะกำรอ่ำน  
กำรเขียนของผู้เรียน  ส ำหรับครูภำษำไทยระดับ
ประถมศึกษำ 

103  

2 612151016-033 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โดยใช้
กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของ  ศำสตร์
พระรำชำ 

 35  

3 612031061-008 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  เทคนิคกำรสอนและ
กำรสร้ำงสื่อกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย  ส ำหรับครูระดับประถมศึกษำ 

 32  

4 612102002-002 กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดท ำโครงงำนกำรบูร
ณำกำรแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริม
ทักษะอำชีพส ำหรับผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนในชุมชนท้องถิ่น 

 18  

5 612041008-008 กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษใน
ยุคศตวรรษที่ 21  โดยใช้หลักกำรของเกม
ส ำหรับครูประถมศึกษำ 

 17  

6 612181072-006 กำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำระ
ภูมิศำสตร์  เรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้วิธีสอนแบบ
โครงงำนผสำนศำสตร์พระรำชำ 

 17  

7 612041036-002 กำรพัฒนำสมรรถนะครูสอนภำษำอังกฤษด้ำน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษตำม
หลักกำรสอนภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 

 15  



 
 

 

8 612181090-011 กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพเพ่ีอ
กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน 

 15  

9 612031010-005 กำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ส ำหรับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษำ 

 13  

10 612172004-001 กลยุทธ์กำรสอนคณิตศำสตร์ส ำหรับผู้เรียนที่
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้และผู้เรียนที่เรียนรู้ช้ำ 

 12  

 จำกตำรำง 2  พบว่ำ  หลักสูตรที่ได้รับควำมสนใจ  มีครูสมัครเข้ำรับกำรพัฒนำ  จ ำนวนมำกที่สุด  
3  ล ำดับ  ได้แก่ 
   1. หลักสูตรกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมิเดียเพ่ือพัฒนำทักษะกำร
อ่ำน  กำรเขียนของผู้เรียน  ส ำหรับครูภำษำไทยระดับประถมศึกษำ  มีครูสมัคร  จ ำนวน  103  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  12.19  

              2. หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรจัดท ำโครงงำนกำรบูรณำกำรแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือส่งเสริมทักษะอำชีพส ำหรับผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในชุมชนท้องถิ่น  มีครูสมัคร  จ ำนวน  35  
คน  คิดเป็นร้อยละ  4.25  

  3.  หลักสูตรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  เทคนิคกำรสอนและกำรสร้ำงสื่อกำรสอน  กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย  ส ำหรับครูระดับประถมศึกษำ  มีครูสมัคร  จ ำนวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.88 

  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  ตำรำง 3  แสดงจ ำนวนครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำและตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรเข้ำ
รับกำรพัฒนำตำมโครงกำร  และน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน  กำรด ำเนินกำร                                                                                                                         
ได้สรุปผลกำรตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจของครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำ  จ ำนวน  512  คน  จำกครูที่เข้ำรับ
กำรพัฒนำทั้งหมด   จ ำนวน 812  คน       

  แบบประเมินควำมพึงพอใจ  โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 
 

ที ่ รำยกำร ระดับควำมพึงพอใจ 
 

5 4 3 2 1 
1 ด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา 

1.1  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเนื้อหำที่ได้รับจำกกำรอบรม 
1.2  ควำมชัดเจนในเรื่องเนื้อหำ  ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรม 

 
173 
153 

 
318 
306 

  
18 
51 

 
 2 
 1 

 
1 
1 

2 ด้านการน าเสนอ/วิทยากร 
2.1  วิทยำกรอธิบำยเนื้อหำสำระได้เข้ำใจง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ 
2.2  วิทยำกรน ำเสนอเนื้อหำตรงกับหลักสูตรที่ก ำหนด 

 
208 
219 

  
267 
261 

 
33 
29 

 
 3 
 2 

 
1 
1 

3 ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน 
3.1  น ำควำมรู้  ประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปใช้ได้จริง 
3.2  ไม่สำมำรถประยุกต์ใช้ได้จริงบำงเนื้อหำ 

 
198 
145 

 
267 
228 

 
43 
89 

 
  2 
26 

 
  2 
24 

4 ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
4.1  มีประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ได้ตรงกับที่ต้องกำร 
4.2  มีประโยชน์ต่อกำรน ำไปใช้ได้บำงส่วน  

 
182 
137 

 
280 
259 

 
40 
33 

 
  8 
22 

 
  2 
15 

5 สื่อประกอบการน าเสนอของวิทยากร 
5.1  สื่อที่ได้รับจำกกำรอบรมน ำไปใช้ได้จริง 
5.2  สื่อที่ได้รับจำกกำรอบรมสำมำรถน ำไปเป็นต้นแบบกำรผลิต
สื่อ/นวัตกรรมใหม่ๆได้ 

 
184 
167 

 
257 
271 

 
60 
59  

 
  4 
  4 

 
  1 
  1 

 
 จำกตำรำง 3  พบว่ำ   ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำร  มีควำมพึงพอใจด้ำนกำรน ำเสนอ/วิทยำกร
ในข้อ  วิทยำกรน ำเสนอเนื้อหำตรงกับหลักสูตรที่ก ำหนด  อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  ระดับ  5  คิดเป็นร้อยละ   
42.77   ส่วนด้ำนที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด  ได้แก่ด้ำน  ควำมรู้ควำมเข้ำใจเนื้อหำ    ด้ำนกำรน ำเสนอ/
วิทยำกร  และด้ำนสื่อประกอบกำรน ำเสนอของวิทยกร    คิดเป็นร้อยละ  0.19 
  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 ตำรำง 4  แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม  ข้อเสนอแนะ  ซึ่งครูที่ผ่ำนกำรอบรมได้ระบุไว้  ในแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจ  สรุปได้ดังนี้ 
  

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
1 
 
2 
3 
 
4 

ไม่ควรมีหลักสูตรให้เลือกลงทะเบียนมำกเกินไป ท ำให้หน่วยพัฒนำแจ้งยกเลิกหลักสูตรเนื่องจำกครู
ลงทะเบียนน้อย 
กำรลงทะเบียนยุ่งยำกซับซ้อน  ควรลดขั้นตอนกำรลงทะเบียน 
หน่วยพัฒนำมีมำกเกินไป กำรจัดกำรอบรมบำงหน่วยสถำนที่ไม่เหมำะสม  คับแคบ  อำหำรไม่
เพียงพอ 
สื่อ  นวัตกรรม  ไม่เหมำะสมกับรำคำค่ำลงทะเบียน 
 

 
 
 
ตำรำง 5  แสดงกำรรำยงำนผลของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีต่อโครงกำร  จำกผู้บริหำรที่ตอบแบบสอบถำม
ทั้งหมด  จ ำนวน    82     คน  ตำมรำยกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  ดังนี้      
 
5.1 ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำ  น ำควำมรู้  ควำมสำมำรถและทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำตนเองมำพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน อย่ำงไร 
 
-ครูเลือกหลักสูตรทีม่ีควำมถนัดของแต่ละบุคคล  น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำนักเรียนใน
ทิศทำงที่ดีข้ึน 
-ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้เพ่ิมมำกขึ้น  ส่งผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ 
-น ำมำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับผิดชอบ 
-ครูจัดท ำสื่อกำรสอนที่น่ำสนใจมำกข้ึน  ช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหำที่เรียนมำกข้ึน 
-ครูสำมำรถออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ 
-ครูจัดท ำแผน  นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
-กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
-น ำควำมรู้มำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  โดยกำรสอนแบบโครงงำน  กำรใช้
สื่อมัลติมีเดีย  ในกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนของผู้เรียน 
-ใช้สื่อนวัตกรรมที่หลำกหลำยส่งผลให้นักเรียนมีผลกำรเรียนภำษำอังกฤษดีขึ้น 
- ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำน ำควำมรู้และทักษะมำด ำเนินกำรออกแบบวิจัยในชั้นเรียน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำ
ภำษำไทย  และคณิตศำสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3,4,5 
-ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำน ำควำมรู้และทักษะมำจัดท ำหลักสูตรกำรประเมินเพ่ือกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
รูปแบบใหม่  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
-พัฒนำกระบวนกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย 



 
 

 

-น ำมำบูรณำกำรและสอดแทรกในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้และส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนำกำรเรียนรู้  โดยฝึก
กระบวนกำรคิด  กำรปฏิบัติจริง  สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรมและกล้ำแสดงออก 
-น ำควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน  ท ำให้นักเรียนมีองค์ควำมรู้  ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน
เห็นได้จำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
-น ำเทคนิควิธีกำรสอนที่ได้รับมำประยุกต์ในกำรสอน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรสอน 
-ครูน ำนวัตกรรมที่ได้จำกกำรพัฒนำมำพัฒนำผู้เรียน  ส่งผลต่อนักเรียน  นักเรียนให้ควำมสนใจและร่วม
กิจกรรมอย่ำงเต็มที่ 
-ครูน ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  กำรน ำสื่อกำรเรียนมำปรับใช้กับผู้เรียน  กำร
น ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำรปรับปรุงวิธีกำรสอน 
-น ำไปบูรณำกำรกับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของตนเอง 
-ผู้เรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนเพิ่มมำกข้ึน  จำกกำรสอนและวิธีกำรสอนของครูที่น ำสื่อและวิธีกำรใหม่ๆ
มำใช้ 
-น ำควำมรู้ที่ได้มำประยุกต์ใช้ในห้องเรียน  เช่น  กำรน ำเข้ำสู่บทเรียน  ด้วยเกมส์ต่ำงๆ  ท ำให้นักเรียนมี
ควำมสนใจ 
-กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์  นักเรียนปฐมวัยได้พัฒนำสมองโดยกำรคิดอย่ำงมี
ระบบ  ใช้ดนตรีและกำรเคลื่อนไหว  นักเรียนรู้จักแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  และสำมำรถหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆได้อย่ำงเหมำะสม   
-นักเรียนได้เรียนรู้แบบโครงงำนกำรบูรณำกำรแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  โดยใช้สมอง 5 ด้ำน  เพ่ือส่งเสริม
ทักษะอำชีพ 
-ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  นักเรียนปฐมวัยได้
พัฒนำสมองโดยกำรคิดอย่ำงมีระบบ  ใช้ดนตรีและกำรเคลื่อนไหว   
-น ำควำมรู้สร้ำงสื่อด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
-พัฒนำด้ำนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง  มีกำรน ำนักเรียนสร้ำงสื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง   
-พัฒนำทักษะและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
-มีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 
-ครูมีกำรปรับปรุงและใช้หน่วยกำรเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญทั้ง 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้  พัฒนำกำรใช้สื่อเทคโนโลยี  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำผู้เรียนในทุกด้ำนตำมกลุ่มสำระของตน  มีกำร
จัดท ำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนำสื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  มีกำรน ำ
กระบวนกำร PLC  เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
-น ำมำออกแบบกำรเรียนกำรสอน  STEM  ของชั้นเรียนที่ครูดูแล 
-น ำควำมรู้เทคนิควิธีกำรที่ได้รับมำประยุกต์ใช้กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
- จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนโดยใช้กระบวนกำร Active Learning  และ Stem  พัฒนำสื่อ
กำรสอนให้เหมำะสมกับยุคสมัย 
-มีกำรน ำควำมรู้มำใช้ในกำรผลิตสื่อที่หลำกหลำย  พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับนั้อหำ
เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจเรียนมำกขึ้น 
-น ำควำมรู้  เทคนิค  วิธีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรมำประยุกต์ใช้กับกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็กเพ่ือให้
เด็กมีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนเหมำะสมกับวัย 



 
 

 

-ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะกำรประยุกต์ใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ  มำใช้ในกำรเรียนใน
รำยวิชำสังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม  ได้อย่ำงหลำกหลำย  ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิต   
- จัดกิจกรรมนันทนำกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย 
-น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ใช้ปัญหำเป็นฐำน (PBL)  ท ำให้นักเรียนเกิด
ทักษะกำรคิดมำกยิ่งข้ึน 
-น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมมำจัดกำรเรียนรู้  ออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  และนวัตกรรมใหม่ๆที่น ำมำ
พัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสม 
- สื่อนวัตกรรมที่ได้รับสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
5.2  ปัญหำอุปสรรค  
-ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกำรลงทะเบียนในระบบมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกเกินไป 
-ขั้นตอนกำรยืมเงินและกำรเบิกเงินยุ่งยำก 
-หน่วยอบรมไม่ประสำนผู้เข้ำรับกำรอบรมในเรื่องกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ 
-อำหำรและอำหำรว่ำงไม่เพียงพอต่อผู้เข้ำรับกำรอบรม 
-รูปแบบกำรพัฒนำเป็นกำรรับฟังอย่ำงเดียว 
-ชื่อกับหลักสูตรไม่ตรงกัน 
-วิทยำกรไม่มีควำมช ำนำญไม่มีควำมรู้ในหลักสูตรที่อบรม 
-สื่อบำงชนิดไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้จริงในห้องเรียน 
-หลักสูตรพัฒนำมีมำกเกินไป 
-กำรอบรมเป็นช่วงเสำร์อำทิตย์ ซึ่งครูไม่มีวันหยุดพัก 
-หน่วยจัดอบรมส่งเกียรติบัตรให้ครูล่ำช้ำ 
-กำรลงทะเบียนยุ่งยำกหลักสูตรที่ต้องกำรพัฒนำเต็ม 
- ได้ส ำรองค่ำใช้จ่ำยกำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ 
-หน่วยพัฒนำยกเลิกหลักสูตรโดยไม่บอกล่วงหน้ำท ำให้ลงทะเบียนในหลักสูตรที่สนใจไม่ทัน 
-ระบบไม่เสถียรล่ำช้ำ 
-หลักสูตรที่สนใจไม่จัดในพ้ืนที่  ท ำให้กำรเดินทำงล ำบำก 
-หน่วยพัฒนำไม่ได้ระบุสถำนที่ล่วงหน้ำ  ต้องเดินทำงไปอบรมต่ำงจังหวัด 
-รำยละเอียดหลักสูตรไม่ตรงกับชื่อหลักสูตร   
-หน่วยพัฒนำออกใบเสร็จผิดพลำด  กำรแก้ไขใช้เวลำนำน 
-สถำนที่อบรมคับแคบ 
-กำรค้นหำหลักสูตรที่ต้องกำรลงทะเบียนยุ่งยำก  
-สถำนที่ไม่สะดวก 
-วิทยำกรขำดเทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
- วิทยำกรใช้เทคนิคกำรบรรยำยตลอดกำรอบรม  ไม่มีเทคนิคใหม่ๆ 
 

 



 
 

 

บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผลข้อเสนอแนะ 

    กำรำยงำนผลโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ได้
จัดท ำรำยงำนเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรที่รับผิดชอบ  ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  โดยมุ่งด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรให้มีประสิทธิภำพ ตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  ดังนี้ 

  1.  เพ่ือให้ครูสำมำรถพัฒนำตนเองได้ตรงตำมศักยภำพ  สำมำรถน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไป
ใช้ประโยชน์ได้จริงในกำรประกอบอำชีพครู 

  2.  เพ่ือให้กำรพัฒนำครูเป็นระบบ  มีคุณภำพ  มีหลักสูตรที่เป็นมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง
จำกสถำบันคุรุพัฒนำ 

  3.  เพ่ือให้ครูได้พัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ  และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรเลื่อนวิทยฐำนะได้
ทุกระดับ 
  4. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำครูสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดชั้นเรียนในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น  

  จำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมกรอบกำรด ำเนินกำร
อย่ำงละเอียด  รอบคอบ  ท ำให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของโครงกำร  และเกิด
ประโยชน์ต่อวิชำชีพครู  ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำและผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักสูตร  โดยรวมพบว่ำ  ร้อยละ 96  
สมัครใจเข้ำรับกำรพัฒนำและเลือกหลักสูตรที่ตนเองต้องกำรพัฒนำและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและ
ผู้เรียน   

  จำกกำรส ำรวจข้อมูล  จ ำนวนครูที่สมัครใจเข้ำรับกำรพัฒนำตำมโครงกำรฯ  พบว่ำ  
ข้ำรำชกำรครูอ ำเภอแม่วำง  สมัครใจเข้ำรับกำรพัฒนำมำกกว่ำอ ำเภออ่ืน  คิดเป็นร้อยละ 100  สว่นอ ำเภอ
สันป่ำตอง  มขี้ำรำชกำรครูสมัครใจเข้ำรับกำรพัฒนำจ ำนวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 92   

  ส่วนหลักสูตรกำรพัฒนำที่ได้รับควำมสนใจมำกท่ีสุดเป็นล ำดับที่ 1  ได้แก่  หลักสูตร  กำร
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำนกำรเขียนของผู้เรียน  
ส ำหรับครูภำษำไทยระดับประถมศึกษำ  หลักสูตร  กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โดยใช้กระบวนกำร
เรียนรู้ตำมแนวคิดของ  ศำสตร์พระรำชำ  เป็นล ำดับที่  2  หลักสูตร  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  เทคนิคกำร
สอนและกำรสร้ำงสื่อกำรสอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  ส ำหรับครูระดับประถมศึกษำ  เป็นล ำดับที่ 3   

  หลักสูตรกำรพัฒนำที่ได้รับควำมสนใจน้อย  มีผู้สมัครเข้ำรับกำรพัฒนำน้อย  มีหลำย
หลักสูตร เช่น  หลักสูตรกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)  ทักษะแรกของคนใน
ศตวรรษท่ี 21  และ  หลักสูตร  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรระดับพ้ืนฐำน  เป็นต้น   



 
 

 

  จำกกำรส ำรวจและติดตำมผลกำรด ำเนินของครูผู้สอนที่ผ่ำนกำรพัฒนำ  โดยกำรตอบแบบ
ประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4  ได้ส ำรวจไป  นั้น  พบว่ำ  ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำร  มีควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำรน ำเสนอ/วิทยำกรในข้อ  วิทยำกรน ำเสนอเนื้อหำตรงกับหลักสูตรที่ก ำหนด  อยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
ระดับ  5  คิดเป็นร้อยละ   42.77   ส่วนด้ำนที่มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด  ได้แก่ด้ำน  ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เนื้อหำ    ด้ำนกำรน ำเสนอ/วิทยำกร  และด้ำนสื่อประกอบกำรน ำเสนอของวิทยกร    คิดเป็นร้อยละ  0.19 

  ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 มีดังนี้ 

  -ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเพ่ือจัดเวทีวิชำกำร  เพ่ือให้ครูผู้เข้ำรับกำรอบรม  ตำมโครงกำรได้น ำเสนอผลงำน  นวัตกรรม  สื่อ
กำรเรียนกำรสอน  และให้ข้ำรำชกำรครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียน
กำรสอน     


