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บทคัดย่อ 

การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: 

ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCR เป็นการวิจัยที่เกิดจากการลงนาม

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบ

การศึกษา (IRES) ได้คัดเลือกให้ภาควิชาการศึกษาปฐมวัยรับทุนสนับสนุนจาก

มูลนิธิฯ IRES ร่วมกันวิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึก

ทักษะวิชาชีพครู  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: ระยะที่ 1 

(R&D1, PAR: Participation Action Research) ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้: 

PLC (Professional Learning Community) การทบทวนหลังการท างาน: AAR (After 

Action Review) และการจัดท าแผนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้ปัญหา

ความต้องการเป็นฐาน PBL (Problem based learning) จากกลุ่มโรงเรียนสุขภาวะ
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เป้าหมาย จ านวน 5  โรงเรียน   ผลการด าเนินงานวิจัยพบว่า  สามารถปฏิบัติการ

มีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCR เพื่อเป็นแนวทางฝึกทักษะวิชาชีพครูด้วย

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยงและการให้ค าปรึกษา 

ตลอดจนใช้การวิจัยเป็นฐาน (CCR: Contemplative education & Coaching and 

Mentoring & Research Based) ที่ครอบคลุมแบบ 360 องศาในทุก ๆ มิติของการ

ประเมิน ทั้งผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และชุมชน และสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียนสุขภาวะ  ตลอดจนอัตลักษณ์นักศึกษาครูปฐมวัยของภาควิชา

การศกึษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่ผูซ้ึ่ง “สอนดี ใฝ่รู ้สูง้าน”  

ค าส าคัญ: การพัฒนา โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน การหนุนเสริม ทักษะวิชาชีพครู 

แบบประเมิน CCR 

Abstract 

 The development of health schools to support the professional practice 

system:  engaging CCR assessment evaluation was initiated by the signing of 

cooperation between Chiang Mai Rajabhat University and the Foundation for 

Educational Research Institute (IRES). 

 IRES has been selected for the Department of Early Childhood 

Education for joint research development of health schools to promote the 

system of training teachers.  

 This research is a research and development of participatory action: 

Phrase 1 R&D1, PAR:  Participation Action Research by Professional Learning 

Community ( PLC) , After Action Review ( AAR)  and develop an integrated 

teaching and learning plan using Problem based learning (PBL) from the target 

group of 5 schools.  The research found that working together to develop 

evaluation form CCR (Contemplative education & Coaching and Mentoring & 

Research Based),  
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บทน า 

โรงเรียนสุขภาวะเป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นสุข ทั้งทาง

กาย ทางใจ ทางสังคมและทางสติปัญญา ท าให้จะต้องมีองค์ประกอบ 1) ผู้เรียนเป็น

สุข 2) โรงเรียนเป็นสุข 3) สภาพแวดล้อมเป็นสุข 4) ครอบครัวเป็นสุข 5) ชุมชนเป็นสุข  

โดยการปรับสภาพและลดปัจจัยเสี่ยง    จัดโครงสร้างและระบบต่างๆให้โรงเรียน 

สภาพแวดล้อม ครอบครัว ชุมชม และพื้นที่ปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสุขภาวะ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นหลัก 

Problem Based Learning (PBL) เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์

เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดวงหาความรู้ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการ

คิดแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการท างานร่วมกันเป็นทีม จึงเป็นเครื่องมือใน

การเรียนการสอนในโรงเรียนสุขภาวะ เพราะกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะนี้

จะช่วยใหผู้้เรียนมีทักษะในการคิดแบบเชื่อมโยงความรู้แล้วน าไปแก้ปัญหาที่ประสบใน

ชีวิตจริงได้ ทั้งนี้โรงเรียนสุขภาวะ มีเนื้อหาที่แสดงทั้งหลักการและแนวคิดการเรียน

การสอนแบบใหม่ โดยเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ ไม่ยึดติดกรอบและรวมถึงการเปิด

ความคิด ความรู้ วิสัยทัศน์ รวมทั้งทัศนคติใหม่ๆ ของทั้งครูและนักเรียน โดยมี

ห้องเรียนเป็นพื้นที่หลักในการแสดงแนวคิดเรื่องการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ด้วยการ

ออกแบบให้คล้ายกับกล่องที่ถูกเปิดออก ซึ่งเป็นตัวแทนของการเปิดกว้างทาง

ความคิดและเป็นกล่องที่มีผนังไม่ครบด้าน แสดงถึงการที่ครูเป็นนั กปฏิบัติและ

นักเรียนช่วยกันล้มหรือสลาบกรอบเดิมๆ ออกไปหรอืไม่ยึดติดกับกรอบเดิม 

 นอกการการเรียนการสอนที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนและไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ 

แล้วการเรียนการสอนที่น าเอาการใช้จิตศึกษามาจัดการการเรียนการสอนร่วมด้วย 

จะท าใหผู้เ้รียนเข้าใจด้านในของตนเอง ท าใหเ้ป็นเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น 

โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสุขภาวะได้น าเอากระบวนการจิตศึกษามาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่ง

ของหลักสูตรเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเติบโตด้านความฉลาดทางอารมณ์

และความฉลาดทางจติวิญญาณ 
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การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู 

เป็นการวิจัยที่เกิดจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ( IRES) ได้คัดเลือกให้ภาควิชา

การศึกษาปฐมวัย คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับทุนสนับสนุน

จากมูลนิธิฯ IRES ร่วมกันวิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการ

ฝกึทักษะวิชาชีพครู การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม: ระยะที่ 1 การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะ

วิชาชีพครู: ประเด็นการมสี่วนรว่มพัฒนาแบบประเมิน CCR 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาแบบประเมิน CCR ในการเป็นแนวทางการพัฒนาระบบโรงเรียน

สุขภาวะเป็นฐาน ส าหรับการฝึกทักษะวิชาชีพครูและความร่วมมอืระหว่างโรงเรียน

สุขภาวะ  

กลุ่มเป้าหมาย  

 สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนสุขภาวะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 

โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2)โรงเรียนบ้านแม่

ลิด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 3)โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจองค า 

อ.เมือง จ.แม่ฮอ่งสอน 4) โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม ่และ 5) 

สถานศึกษาที่ได้พัฒนาระบบโรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 

แผนแบบการวิจัย/ รูปแบบการวิจัย  

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualification Action Research) รูปแบบการวิจัย

และพัฒนาแบบปฏิบัติการมีส่วนร่วม (Research and Development: R&D: PAR; 

Participation Action Research 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ได้ผลการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียน

สุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนา

แบบประเมิน CCR (ระยะที่ 1) ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนานักวิจัย  

หลังจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ( IRES) ซึ่งได้คัดเลือกให้ภาควิชา

การศึกษาปฐมวัย รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ IRES ร่วมกันวิจัยและพัฒนา

โรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครูแล้ว ท าให้นักวิจัย

ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการและศกึษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
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การศกึษา (IRES) ผลที่เกิดขึ้นพบว่า นักวิจัยสามารถประชุมวางแผนเขียนโครงร่าง

วิจัยการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครูได้ 

 2. ผลการพัฒนาโครงร่างวิจัยและพัฒนาเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 จากการที่นักวิจัยได้รับการพัฒนา ท าให้สามารถเข้าใจกระบวนการ

ร่วมมือกันวางแผนพันธกิจวิจัยเพื่อพัฒนาต่อไป ซึ่งผลจากการที่นักวิจัยร่วมกัน

เสนอโครงร่างวิจัยการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะ

วิชาชีพครูต่อมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการศึกษา ( IRES) พบว่า สามารถประชุม

ประสานงานและเตรียมการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งมอบหมายงานให้คณะผู้ วิจัยการลงพื้นที่แบบมีส่วน

ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมายตามที่ประสานงานไว้แล้วได้ รวมทั้งสามารถด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ ดังนี้  

2.1 จัดท าแบบประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพครูแบบ CCR เพื่อใช้เป็น

เกณฑก์ารประเมนินักศึกษาร่วมกัน 

2.2 ใช้วิธีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้: PLC (Professional Learning 

Community)  

2.3 น าข้อมูลที่ได้มาทบทวนหลังการท างาน: AAR (After Action Review) 

2.4 จัดท าแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาความ

ต้องการเป็นฐาน PBL (Problem-Based Learning) 

3. ผลการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะ

วิชาชีพครู: ประเด็นการมสี่วนรว่มพัฒนาแบบประเมิน CCR (ระยะที่ 1) 

3.1 ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการนิเทศนักศึกษา เป็นผลการพัฒนา

สร้างแบบประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพครูแบบ CCR ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และ

นักศึกษาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนสุขภาวะกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 

แห่ง ท าให้ได้แบบประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพครูแบบ CCR เพื่อแนวทางฝึกทักษะ

วิชาชีพครูด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยงและการ

ให้ค าปรึกษา ตลอดจนใช้การวิจัยเป็นฐาน (CCR: Contemplative education & 
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Coaching and Mentoring & Research Based) ที่มคีวามครอบคลุมแบบ 360 องศา

ในทุก ๆ มิติของการประเมิน ทั้งผูบ้ริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศ และชุมชน และ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสุขภาวะ ตลอดจนอัตลักษณ์นักศึกษาครูปฐมวัย

ของภาควิชาการศกึษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่คือ สอนดี ใฝ่รู ้สู้งาน 

(CMRU model) 

3.2 ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 

รายวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 ได้แก่ รายวิชา ED 3801 การศกึษาสังเกต

และการมีส่วนร่วมในสถานศกึษา 1 รายวิชา CI 4606 วิธีสอนการศกึษาปฐมวัย 1 และ

รายวิชา ED 5801 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1  

3.3 ได้จัดส่งตัวแทนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในรายวิชาดังกล่าวไปร่วม

สังเกตการสอนและทดลองสอนอย่างละ 1 สัปดาห์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูเต็มรูป จ านวน 1 ภาคเรียน  

ทั้งนี้ผลการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนา

โรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วน

ร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCR (ระยะที่ 1) จะน าไปสู่การหาแนวทางพัฒนารูปแบบ

เครือข่ายความร่วมมือการฝึกทักษะวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ใน

ระยะที่ 2 ต่อไป เพื่อพัฒนาการศกึษาและการผลิตครูที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียน

ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับประวิต เอราวรรณ์ (2558, น.1) กล่าวว่า  การปฏิรูป

การศึกษาจะส าเร็จได้ต้องปฏิรูปตั้งแต่ต้นทางคือการผลิตครู ซึ่งการจัดการศึกษา

ตามแนวคิดการสร้างโรงเรียนสุขภาวะมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ข้อ คือ 1) ผู้เรียน

เป็นสุข 2) โรงเรียนเป็นสุข 3) สภาพแวดล้อมเป็นสุข 4) ครอบครัวเป็นสุขและ 5) 

ชุมชนเป็นสุข โดยจะต้องมีการปรับสภาพลดปัจจัยเสี่ยง จัดโครงสร้างและระบบ

ต่าง ๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชนเป็นพืน้ที่ปลอดภัย ส่งเสริม

สุขภาวะของผูเ้รียนอย่างแท้จริง และ ประวิต เอราวรรณ์ (2547) อธิบายว่าการลง

นามความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็น

ฐานนั้น จะเป็นก้าวส าคัญของวงการศึกษาไทย สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป

การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 
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