
บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เปนกฎหมายหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน จึงกำหนดความมุงหมายในการจัดการศึกษาไวในมาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และไดกำหนดแนวทาง 

การจัดการศึกษาหมวด 4 วา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา 

ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เนนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญโดยมุงใหผูเรียนเปน

คนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จะชวยใหผู เรียนเกิด

สมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหาการใชทักษะชีวิต และการใช

เทคโนโลยี โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติ การสราง 

องคความรูดวยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) อีกทั้งตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานในมาตรฐานทีเ่ก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญตามมาตรฐานที่ 3 วา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญนั้น  

ครูตองจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช 

ในชีวิตได ใชสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ที ่เอื ้อตอการเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 

เชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู (สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2561) 

 การจัดการศึกษาในปจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู  

การพัฒนาชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน การปรับเปลี่ยนการเรียนรูที่ไปไกลกวาการไดรับ

ความรูแบบงาย ๆ ไปสูการเนนพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะ

องคการ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร ทักษะ

และคานิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุน การจูงใจตนเอง และความตระหนักใน 

สภาพแวดลอม และที่สำคัญคือ ความสามารถใชความรูอยางสรางสรรค  ถือเปนทักษะที่สำคัญจำเปน

สำหรับการเปนนักเรียน ถือเปนสิ่งที่ทาทายในการที่จะพัฒนาการเรียนรูเพื่ออนาคต ใหนักเรียนมี
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ทักษะ ทัศนคติ คานิยม และบุคลิกภาพสวนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตดวยภาพในทางบวก ที่มีทั้ง

ความสำเร็จและมีความสุข (จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2562) ดังนั้น การจัดการเรียนรูในยุคการเปลี่ยนแปลง 

ครูจำเปนตองมีความรูเกี ่ยวกับการวิจัย สามารถสรางความรูและแกปญหาอยางมีระบบเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอนของตนในขณะที่มีความรูตาง ๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีความรูในเรื่องของการวิจัย  

จึงเปนอาวุธสำคัญใหครูใชในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ่งเปนไปตามแนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีกำหนดใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละ

ระดับการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และคุรุสภาไดกำหนดใหผูปฏิบัติงานวิชาชีพครูตองมี

มาตรฐานความรู ดานการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน สามารถปฏิบัติการวิจัยและใช

กระบวนการวิจัยในการแกปญหาการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงาน

เลขาธิการครุสุภา, 2544)  

 การวิจัยในชั้นเรียน เปนการวิจัยทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุงคนหาคำตอบ คำอธิบาย แนวทาง 

การแกไขสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และการลงมือปฏิบัติของครูเพื่อแกไขปญหาหรือ

พัฒนาผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ พฤติกรรม และทักษะกระบวนการ มีการดำเนินการ 

อยางเปนระบบตอเนื่อง และเชื่อถือได พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการวิจัยที่ไดอยางสรางสรรค 

เพื่อสรางชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning Community) ครูที่ทำวิจัย เพ่ือพัฒนา 

การเรียนการสอน จึงอาจเรียกไดวาเปน “ครูนักวิจัย” (จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2562)  ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน  

จึงเปนนวัตกรรมที ่บุคคลหลายฝายคาดหวังวาจะชวยแกปญหาในการเรียนการสอนได เพราะการวิจัย 

ในชั้นเรียนเปนการวิจัยที่มีหลักการและวิธีการที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอน ทำใหครูยังคงมี

บทบาทเปนครูปฏิบัติการในหองเรียนและขณะเดียวกันก็เปนนักวิจัยที่ทำหนาที่คนหาวธิีการแกปญหา

ในหองเรียนดวยตนเอง การวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนวิธีการที่ผูเกี่ยวของไมวาจะเปนนักวิชาการ นักการศึกษา 

ครู หรือผู บริหารโรงเรียนมุงหวังจะใชเปนยุทธวิธีในการพัฒนาศาสตรของวิชาชีพครูใหมีความเขมแข็งข้ึน 

ทำใหครูมีความเปนครูอาชีพมากยิ่งข้ึน (สุวิมล วองวาณิช, 2555) 

 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เปนโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญพิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูรายงานเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาดานจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาใหมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น และการสงเสริมใหสถานศึกษามีคุณภาพสงผลตอผูเรียน

โดยตรง นั้นคือ การนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของครูและ

พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ โดยเห็นวาการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

ในชั้นเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาใหมีประสิทธิภาพ สงผลตอผูเรียนโดยตรง และเปนการนิเทศ

ติดตาม เพื ่อตรวจสอบความสอดคลองในการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมี 
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ประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ ผูรายงานจึงไดประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ซึ่งสอดคลองกับผูรายงานยายมาดำรง

ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ในปการศึกษา 2561  ไดดำเนินการสังเคราะหงานวิจัย 

ในชั้นเรียนและสำรวจปญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา พบวา ครูมี

การทำวิจัยในชั้นเรียนแบบเต็มรูปแบบ 5 บท ทุกกลุมสาระการเรียนรู จำแนกตามปการศึกษา ดังนี้ 

ระหวางปการศึกษา 2557 – 2561  มีจำนวนงานวิจัยในชั้นเรียนของครูดังนี้  ปการศึกษา 2557  

จำนวน  139  เรื ่อง  ปการศึกษา 2558  จำนวน 108 เรื่อง ปการศึกษา 2559 จำนวน 62 เรื่อง   

ปการศึกษา 2560  จำนวน 48 เรื ่อง และปการศึกษา 2561 จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งจะเห็นวามีจำนวน 

ลดลงทุกป และพบวาครูสวนมากตระหนักเห็นความสำคัญและประโยชนของการทำวิจัยในชั้นเรียน 

แตขาดการสนับสนุน นิเทศ ติดตาม ไมมีกลุมเพื ่อน ทีมงานชวยเหลือในการทำวิจัยในชั้นเรียน 

ขาดความรวมมือจึงทำใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนลดลง (โรงเรียนเทพศรินิทรรมเกลา, 2561) 

 จากปญหาดังกลาว  จึงทำใหผูรายงานและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน    

เทพศิรินทรรมเกลา ตระหนักถึงการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู รวมถึงพัฒนาสงเสริม

สนับสนุนใหครูมีสวนเกี่ยวของในการทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถใชการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลาขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูโรงเรียน 

เทพศิรินทรรมเกลา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสนับสนุน

การวิจัยในชั้นเรียนแกครูที่เขารวมโครงการ และเพื่อนิเทศติดตามผลการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน

ของครูผู เขารวมโครงการ เพื ่อเปนการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัด 

การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ผูรายงานจึงดำเนินการ

ประเมินผลโครงการดังกลาว โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) เพื่อประเมินดาน

บริบท (Context)  ประเมินดานปจจัยนำเขา (Input)  ประเมินดานกระบวนการ (Process)  และ

ประเมินดานผลผลิต (Product) ตาง ๆ  ของโครงการเพื่อใหไดสารสนเทศที่เอื้อตอการพัฒนาปรับปรุง

โครงการตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการประเมิน 

  2.1 เพื่อประเมินดานบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียน  

 2.2 เพื่อประเมินดานปจจัยนำเขา (Input) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียน  

 2.3 เพ่ือประเมินดานกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียน 

 2.4 เพื่อประเมินดานผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียน  

  

3. ขอบเขตของการประเมิน 

 ในการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน มีขอบเขต

การประเมิน ประกอบดวย ขอบเขตดานเนื้อหา ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ขอบเขตดาน

ระยะเวลา ดังนี้  

 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

    การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจ ัยในชั ้นเร ียน  

มีขอบเขตดานเนื้อหา  ดังนี ้

   ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ  

  3.1.1 ดานบริบท (Context) เปนการประเมินความสอดคลองและความเหมาะสม

ของวัตถุประสงคของโครงการกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต

พื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน สถานการณ ปญหาที ่เกิดขึ้นในโรงเรียน  

ความตองการและความคาดหวังของโรงเรียน  

  3.1.2 ดานปจจัยนำเขา (Input) เปนการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอ  

ความพรอม การสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ  ไดแก ความพรอมและความพอเพียงของบุคลากรในการดำเนินงาน 

งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ  

   ระยะที่ 2  ประเมินระหวางดำเนินการ  

   3.1.3  ดานกระบวนการ (Process) เปนการประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินการ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข  
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   ระยะที่ 3  การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  

  3.1.4 ดานผลผลิต (Product) เปนการประเมินผลลัพธ (Output) โดยพิจารณาจาก

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย  

       1)  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ปการศึกษา 2562  

      2)  ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

      3)  ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 

      4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

     5) ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน   

 3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

   1) ประชากร ประชากรที่ใชในการประเมินโครงการครั้งนี้ คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรยีน ดังตาราง 1–1 
 

ตาราง 1–1 จำนวนประชากร  
 

ขั้นตอนการประเมิน ประชากร จำนวน (คน) 

ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ  ผูบริหาร   

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

หัวหนางาน 

1 

9 

21 

ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินการ คร ู 160 

ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ คร ู 160 
 

   2)  กลุมตัวอยาง กำหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) เปนการกำหนดจากจำนวน

ประชากรโดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) แลวนำมาทำการสุม 

(Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, เตือนใจ เกตุษา 

และ บุญมี พันธุไทย, 2545) ไดดังนี ้
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ตาราง 1–2 จำนวนกลุมตัวอยาง 
 

ขั้นตอนการประเมิน กลุมตัวอยาง จำนวน (คน) 

ระยะที่ 1 การประเมินกอนดำเนินการ จำนวน ผูบริหาร   

หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

หัวหนางาน 

1 

9 

21 

ระยะที่ 2 การประเมินระหวางดำเนินการ คร ู 113 

ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ คร ู 113 
 

   3) ขอบเขตดานระยะเวลา ผูรายงานไดกำหนดระยะเวลาในการประเมินออกเปน  

3 ระยะ ดังนี้  

     ระยะที่ 1  การประเมินกอนดำเนินการ เปนการประเมินขั้นเตรียมการโดยประเมิน 

ดานบริบทและดานปจจัยนำเขา ในวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2562 

     การประเมินดานบริบทของโครงการ เปนการประเมินดานความเหมาะสมของบริบท

โครงการ นำขอมูลที่ไดมาวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

     การประเมินดานปจจัยนำเขาของโครงการ เปนการประเมินความเหมาะสม ความเพียงพอ

ของบุคลากร งบประมาณ เอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ นำขอมูลที่ไดมาใช

ในการดำเนินการจัดหาปจจัยนำเขาในการดำเนินงานใหเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินโครงการ 

     ระยะที่ 2  การประเมินระหวางดำเนินโครงการ เปนการประเมินขั้นดำเนินการและ 

ขั้นติดตามผล โดยประเมินดานกระบวนการระหวางวันที่ 3 มิถุนายน 2562  ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563  

นำขอมูลที่ไดมาใชในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาใชในการปรับปรุง 

การดำเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     ระยะที่ 3  การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ  เปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด

โครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยประเมินดานผลผลิตระหวางวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563  ถึง

วันที ่31 มีนาคม 2563 

 

4. คำนิยามศัพทเฉพาะ 

 4.1 การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ดวยรูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบ

ซิปป (CIPP Model) ซึ่งประกอบดวย การประเมินดานบริบท (Context) ดานปจจัยนำเขา (Input) 

ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต (Product) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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   4.1.1  การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความสอดคลอง

และความเหมาะสมของวัตถุประสงคของโครงการกับความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน สถานการณ ปญหา 

ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ความตองการและความคาดหวังของโรงเรียน 

   4.1.2  การประเมินดานปจจัยนำเขา (Input Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบ 

ความเหมาะสมหรือความเพียงพอ ความพรอม การสงเสริมสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ความพรอมและ 

ความพอเพียงของบุคลากรในการดำเนินงาน งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ และการบริหารจัดการโครงการ 

   4.1.3  การประเมินดานกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบ 

ความเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

ในขั้นตอนตาง ๆ 4 ข้ันตอน ไดแก ขั้นเตรียมการ ข้ันดำเนินการ ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแกไข 

   4.1.4 การประเมินดานผลผลิต  (Product  Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบ

ผลผลิตโครงการ  โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและ

เปาหมายของโครงการ  ประกอบดวย            

      1) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูจำแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ปการศึกษา 2562 

      2) ผลการพัฒนาครูกอนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

      3) ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครูโดยใชกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน ปการศึกษา 2562 

      4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

      5) ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน   

 4.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง รายละเอียด

การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดำเนินการงบประมาณ การประเมินผล 

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการรวมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเปนโครงการสงเสริมใหครูโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลา เกิดพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

 4.3 การพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการท่ี

ครูผูสอนเปนผูวิจัยเพื่อมุงหวังพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในดานตาง ๆ  ดวยการคนหาและใชวิธีการตาง ๆ  

ไปเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดของระบบการเรียนการสอนที่เปนปญหาหรือตองการพัฒนาใหดีขึ้น หรือ
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ปองกันไมใหเกิดขึ้นในระบบการเรียนการสอนหรือเพื ่อคนพบสิ ่งที่เกิดขึ ้นโดยมีแนวโนมสงผลตอ

กระบวนการเรียนรูทำใหผลผลิตในระบบมีคุณภาพต่ำ 

 4.4 คร ูหมายถึง ครูและครูอัตราจางโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 

2562 

 4.5 ผูบริหาร หมายถึง รองผูอำนวยการกลุมบริหารวิชาการ รองผูอำนวยการกลุมบริหาร

งบประมาณ รองผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล และรองผูอำนวยการกลุมบริหารทั่วไป โรงเรียน

เทพศิรินทรรมเกลา  

 4.6  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หมายถึง ครูผูไดรับการแตงตั ้งจากโรงเรียนเทพศิรินทร 

รมเกลาใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  

ประจำปการศึกษา 2562 ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย หัวหนากลุ มสาระ 

การเรียนรูว ิทยาศาสตร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  หัวหนากลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 4.7  หัวหนางาน  หมายถึง  ครูผูไดรับแตงตั้งจากโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ใหปฏิบัติหนาที่

หัวหนางาน ประจำปการศึกษา 2562 ประกอบดวย หัวหนางานวิจัยในชั้นเรียน  หัวหนางานพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา หัวหนางานพัฒนาสื่อและเทคโนโลย ีหัวหนางานวัดผลและประเมินผล หัวหนา

งานนิเทศการเรียนการสอน หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหนางานมาตรฐานสากล  หัวหนาแผนงาน

วิชาการ หัวหนาสำนักงานวิชาการ หัวหนางานแนะแนวและการใหคำปรึกษา หัวหนางานหองสมุด หัวหนางาน

กำหนดนโยบาย หัวหนางานแผนงาน หัวหนางานการเงิน หัวหนางานกิจการนักเรียน หัวหนางานพัฒนา

บุคลากร หัวหนางานวิทยฐานะ หัวหนางานประเมินผลการปฏิบัติงาน หัวหนางานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และหัวหนางานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  

 4.8  ผลการพัฒนานักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของครู หมายถึง การประเมิน

เปรียบเทียบผลที่เกิดกอนครูใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนกับผลที่เกิดหลังครูใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 5.1 ประโยชนที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 

     5.1.2 นักเรียนไดรับการแกไขปญหาทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาใหมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูงข้ึน 

     5.1.2 นักเรียนไดรับการแกไขและพัฒนาพฤติกรรมในทางลบขณะเรียนลดลง 
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 5.2 ประโยชนที่เกิดข้ึนกับคร ู

   5.2.1 ครูมีความรูความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนไดสำเร็จ 

   5.2.2  ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพตามแนวการปฏิรูปการศึกษาไดจริง 

   5.2.3  ครูเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของตนเองเปนผลงาน 

ทางวิชาการไดจริง 

   5.2.4  ครูมีเครือขายการทำวิจัยในชั้นเรียน และไดรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย 1,000 บาท/คน 

 5.3 ประโยชนที่เกิดแกผูบริหาร 

   5.3.1 เปนแนวทางในการวางแผนการดำเนินโครงการตาง ๆ เพื ่อนำไปพัฒนาแกไข   

หรือปรับปรุงพฤติกรรมดานอื่น ๆ ของนักเรียนตอไป 

   5.3.2 นำขอมูลสารสนเทศที่ไดจากโครงการไปใชวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ 

“โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา” 

 ใหดียิ่งข้ึน 

 5.4 ประโยชนที่เกิดแกโรงเรียน 

   5.4.1 โรงเรียนมีผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพรแกผูสนใจ 

   5.4.2 โรงเรียนไดรับชื่อเสียงและเปนแบบอยางสำหรับหนวยงานอื่น ๆ ไดนำไปพัฒนางาน

ในหนวยงานของตนเองตอไป 


