แค็ตตาล็อก 030 โรงเรียนพยุหะวิทยา
รูปแบบการปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียน : การจัดกระบวนการเรียนรูท ี่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
เพื่อพัฒนาความสนใจในการเรียนของนักเรียน
บริบทของโรงเรียน
- สังกัด สํานักงานการศึกษาเอกชน
- ขนาด ใหญ
- ที่ตั้ง วัดเขาแกว อ.พยุหะคีรี จ.
นครสวรรค
- ระดับการศึกษาที่จัด ปฐมวัย มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผูบริหาร วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- ครู จํานวน 90 คน ป.โท 3 คน
ป.ตรี 68 คน
ชาย 26 คน หญิง 60 คน
อายุเฉลี่ย -- ป
- นักเรียน จํานวน 2,417 คน
- ลักษณะเฉพาะของโรงเรียน
เปนโรงเรียนการกุศลของพุทธ
ศาสนา ไมเก็บคาใชจายจากนักเรียน
- ลักษณะชุมชน เปนชุมชนเมือง
ในชนบท

1. ผูพัฒนารูปแบบ

สรุปสาระสําคัญ

โรงเรียนพยุหะวิทยา

2. ผูมีสวนรวมพัฒนาจากภายนอก

นักวิชาการจากสํานักผูตรวจราชการ

3. ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนา

2 ป (พฤษภาคม 2545- เมษายน 2547)

4. ระดับการศึกษาที่โรงเรียนวิจัยและ
พัฒนา

ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย

5. เปาหมายการปฏิรูปที่เปนจุดเนนของ
โรงเรียน

ความสนใจในการเรียนของนักเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอน 7 ขั้น
ของ CIPPA MODEL

6. ยุทธศาสตรของครู

ครูจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
ดวยวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนา
ความสนใจในการเรียนของนักเรียน ตาม
ตัวบงชี้ที่ โรงเรียนรวมกันจัดทํา และทํา
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ควบคูกับ
การจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค
1. เพื่อชวยใหครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียน 7. ยุทธศาสตรของผูบริหาร
เปนสําคัญ เพื่อพัฒนาความสนใจ
เรียนของนักเรียน
2. เพื่อชวยใหครูพัฒนานักเรียนดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่อชวยใหผูบริหารสนับสนุน
สงเสริมครูในการพัฒนาการเรียนรู
8. ยุทธศาสตรของผูมีสวนรวม
ของนักเรียน
4. เพื่อชวยใหผูมีสวนรวมพัฒนาจาก
ภายนอกโรงเรียน สามารถ
เสริมสรางสมรรถภาพครู และ
9. ผลการใชรูปแบบ
ผูบริหารโรงเรียนในการปฏิรูป
การเรียนรูทั้งโรงเรียน

จัดปจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการอยาง
หลากหลายรูปแบบ มีการติดตามผลดูแล
อยางใกลชิด จัดระบบการนิเทศภายใน มี
การประสานชุมชนอยางใกลชิด นําผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใชเปน
สวนของการประเมินโครงการ
เปนที่ปรึกษาทางวิชาการอยางใกลชิด และ
รวมทํางานกับครูอยางสม่ําเสมอ มีความ
สนิทสนมและเปนที่ไวใจของครู
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมี
ความสนใจเรียนเพิ่มมากขึ้น

กระบวนการในการดําเนินการ ปฏิรูป
โรงเรียนดําเนินการปฏิรูป
การเรียนรูทั้งโรงเรียนใน 10 ขั้นตอน
ในแนวของโครงการแมบทตามกรอบ
ของโครงการวิจัยยอย
ยุทธศาสตรการปฏิรูปทั้งโรงเรียน
1. ยุทธศาสตรของครู ครูจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาความสนใจในการเรียนของนักเรียนตามตัวบงชี้
ตอไปนี้
1.1 ครูใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนไดทํางานกลุม จัดกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริง
1.2 ครูแตละคนไดเลือกวิธีสอนที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิดความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.3 ครูใชเทคนิควิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงหลากหลายวิธี

1.4 ครูไดทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ควบคูกับการจัดการเรียนการสอน 2 แบบ คือ พัฒนาการเรียนรูและแบบ
แกปญหา การเก็บขอมูล ตามตัวบงชี้ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจเรียนของนักเรียน และใน
ระหวางการดําเนินการ ไดพบปญหาการเรียนรูของนักเรียน และไดแกปญหานั้นเขียนรายงานเปนการวิจัยในชั้นเรียนจํานวน
มาก
ตัวแปรตน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ตัวแปรตาม
ความสนใจในการเรียน

กระบวนการสอน
ของครู

บทบาทของครู

กระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน

บทบาทของผูเรียน

ผลการเรียนรู

1. ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญอยางหลากหลาย
2. ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเนนการทํางาน
เปนกลุม/ทีม
3. ครูจัดกระบวนการ
เรียนรูตามสภาพจริง
สอดคลองกับหลักสูตร
และความตองการของ
ผูเรียน
4. ครูจัดการสอนโดย
เนนผสมผสานสาระ
กับการปฏิบัติ
5. ครูจัดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนทั้งดาน
ความรู เจตคติและ
ทักษะ ปฏิบัติตาม
สภาพจริง และความ
สนใจในการเรียน

1. บทบาทในการจัด
สาระและประสบการณ
การเรียนรู
2. บทบาทในการเลือก
กิจกรรมการสอนที่
เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาและวัยของ
ผูเรียน
3. บทบาทในการ
แสวงหาและจัดเตรียม
แหลงการเรียนรู
4. บทบาทในการ
อํานวยความสะดวก
5. บทบาทในการ
กระตุนความสนใจใน
การเรียนของนักเรียน
6. บทบาทในการเปน
ผูใชนวัตกรรม
การเรียนรู
7. บทบาทในการสราง
บรรยากาศใน การ
เรียนรู
8. บทบาทในการวัด
และประเมินผล
การเรียนรู

1. ผูเรียนเรียนรูจาก
กิจกรรมการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยาง
หลากหลาย
2. ผูเรียนเรียนรูการทํางาน
เปนทีม/กลุม
3. ผูเรียนเรียนจากสภาพ
จริงที่สอดคลองกับความ
ตองการของตน/นําไปใช
ได
4. ผูเรียนเรียนรูสาระกับ
การปฏิบัตอิ ยางสอดคลอง
กลมกลืน
5. ผูเรียนมีสวนรวม/รับรู
ในวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของ
ตน

1. บทบาทในการมีสวน
รวมในกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย
2. บทบาทในการ
ทํางานเปนทีม/กลุม
3. บทบาทในการเปนผู
ใฝรูใฝเรียน
4. บทบาทในการ
แสดงออกทางความคิด
5. บทบาทในการเปน
ผูสรางความรูดวย
ตนเอง
6. บทบาทในการเปน
ผูสนใจและมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรม
7. บทบาทในการเปนผู
ที่สนใจในการทํางานที่
ไดรับมอบหมาย
8. บทบาทในการเปนผู
รักการศึกษา คนควา
และใชเวลาวางใน
การหาความรูเพิ่มเติม

1. ดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผูเรียนมี
พัฒนาการดาน
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนดีขึ้น
2. ดานความสนใจใน
การเรียน
2.1 ผูเรียนมีความ
กระตือรือรนและตั้งใจ
ในการเรียน
2.2 ผูเรียนสนใจและ
มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม
2.3 ผูเรียนสนใจใน
การทําการบานและ
งานที่ไดรับมอบหมาย
2.4 ผูเรียนใชเวลาวาง
ในการหาความรู
เพิ่มเติม
2.5 เวลามาเรียนของ
ผูเรียนเต็มเวลา

2. ยุทธศาสตรของผูบริหาร/ฝายวิชาการ
จัดปจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการอยางหลากหลายรูปแบบ มี
การติดตามผลดูแลอยางใกลชดิ จัดระบบการนิเทศภายใน มี
การประสานชุมชนอยางใกลชดิ และนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชเปนสวนของการประเมินโครงการ

3. ยุทธศาสตรของนักวิชาการ/ผูมีสว นรวมพัฒนาจาก
ภายนอกโรงเรียน
เปนที่ปรึกษาทางวิชาการอยางใกลชิด และรวมทํางานกับครู
อยางสม่ําเสมอ จนมีความสนิทสนม และเปนทีไ่ ววางใจของครู

การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่เปนจุดเนน
1. วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามตัวแปรตาม 2 ดาน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจเรียน
ของนักเรียน โดยใชตัวบงชี้พฤติกรรม 5 ดาน คือ 1) ความกระตือรือรน และความตั้งใจในการเรียน 2) ความสนใจ
และการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 3) ความสนใจในการทําการบานและงานที่ไดรับมอบหมาย 4) การใชเวลา
วางในการหาความรูเพิ่มเติม 5) การนับเวลามาเรียน
2. วัดและประเมินผลการเรียนรูของครูในดานการทําวิจัยในชั้นเรียน
ผลการใชรูปแบบ
ก. ผลการเรียนรู

1. ดานผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกวิชาและทุกระดับชั้น
2. ดานครู ครูมีความตื่นตัวในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ และสามารถทําการวิจัยเพื่อ
การแกปญหาการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนได
3. ดานผูบริหาร ไดเรียนรูวิธีการจัดปจจัยเกื้อหนุนตอการเรียนรูทุกดาน การจัดระบบนิเทศภายในอยางมี
ประสิทธิภาพ และระบบการมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน
4. ดานนักวิจัยภายนอก ไดเรียนรูระบบการทํางานเปนทีมในโรงเรียน ระบบการนิเทศ และการติดตามผลเปน
ระยะ ๆ และระบบการทํางานแบบมีสวนรวมกับบุคลากรในโรงเรียน
ข. ผลผลิต

ไดแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย และผลงานวิจัยเพื่อแกปญหาในชั้นเรียนของครูเปน
จํานวนมาก
ค. ผลกระทบ

ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานของครูมีการทํารวมกันมากขึ้น นักเรียนเกิดความกระตือรือรน
ผูบริหารเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบไปใช
ควรไดมีการนําผลที่ไดจากการดําเนินการของโครงการวิจัยไปใชใหเกิดผลที่ยั่งยืนในการพัฒนาโรงเรียน
ใหเปนจุดแข็งของโรงเรียนตอไป
สถานที่ติดตอ
โรงเรียน พยุหะวิทยา
ที่อยู วัดเขาแกว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค โทรศัพท -

