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การบรหิารแบบมีส่วนร่วม 
โดย นายประสาร  พรหมณา ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นพรหมนิมิต สพป.สระแก้ว เขต  1 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง การบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ได้เข้ามาส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทํางานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันใน
การบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  การบริหารแบบมีสว่นร่วมให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 
 1. การมีส่วนรว่มก่อให้เกิดการระดมความคิด ทําให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งดีกว่าการคิด
และตัดสินใจเพียงคนเดียว 
 2. การมีส่วนรว่มในการบริหารเป็นการลดการต่อต้านและก่อให้เกิดการยอมรับมากข้ึน 
 3. การมีส่วนรว่มเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. การมีส่วนรว่มทําให้การตัดสินใจมีคณุภาพและทําให้มคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นด้ 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 1. รูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการปรึกษาหารือ (Consultine Management) ในการ
ดําเนินงาน ปรึกษาหารือเพื่อช่วยตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการท่ีปรกึษา 
เป็นรูปแบบการมีส่วนรว่มคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทาํงานและร่วมภาคภูมใิจในความสําเรจ็ 
 2. รูปแบบการรว่มเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนรว่ม 
โดยวิธีการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ การเสนอแนะในแบบฟอร์ม การเสนอแนะผ่านเทคโนโลยี 
เป็นต้น 
 3. รูปแบบการมีส่วนรว่มโดยการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีม (Team Working) เป็นการเปิด
โอกาสให้ทุกคนร่วมคิดรว่มทําโดยใช้กระบวนการทํางานเป็นทีมหรือกลุ่มคุณภาพ 
 4. รูปแบบการมีส่วนรว่มเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าของรับผิดชอบงานบริหาร เช่น การ
ร่วมลงทุน  
 การใช้รูปแบบการมีส่วนรว่มอาจผสมผสานโดยใช้หลายวิธกีารในการทํางานข้ึนอยู่กับ
สภาพของงาน 

 
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 

 
บุคคล   ผู้บริหาร  กระบวนการบริหาร  ภารงาน 
คร ู    ภาวะผู้นํา  SWOT    งานวิชาการ 
ผู้ปกครอง   ประสานงาน  Planning   งานบุคลากร 
กรรมการ   ทีมงาน  Doing    งานบริหารท่ัวไป 
นักเรียน   กลยุทธ ์  Checking   งานการเงิน 
ผู้นําชุมชน   เครือข่าย  Action    งานชุมชน 
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กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 

3. 
4. 
5. 

1. 
2. 

ผูมี้ส่วนรว่ม 
คณะครู   
คณะกรรมการ
โรงเรียน 
คณะกรรมการสมาคม 
ผูป้กครองนกัเรียน 
คณะกรรมการ
นกัเรียน 

กระบวนการบริหาร
1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั 
2. การวางแผน 
3. การปฏิบติัตามแผน 
4. การประเมินผล 
5. การปรับปรุง 

คณุภาพนักเรียน

คณุภาพการจดั
การศึกษา 

 

การบริหารวิชาการ 
การบริหารบุคลากร 
บริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานการเงิน
และงบประมาณ 

ภารกิจ 
1. 
2. 
3. 
4. 

 

 
ขั้นตอน/วิธีการพัฒนา 
ขั้นที่ 1   กําหนดรูปแบบและวิธีการ 
ขั้นที่ 2   สรรหาผู้มีส่วนร่วม 
ขั้นที่ 3   ดําเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ขั้นที่ 4   การเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วม 
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การพัฒนาครูโดยครูมีส่วนร่วม 
“ครูช่วยคร”ู 

 
 

การติดตามวเิคราะห์งานและสานต่อ 

ครูพฒันางานตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน 

การศึกษาความตอ้งการพฒันา 

สร้างความตระหนกั 

การพฒันา 
ครูดว้ยกลยทุธ์ 
ครูช่วยครู 

คลินิกครูปรึกษาครู 

ครูสนทนาวิชาการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

เครือข่ายครูช่วยครู 

อบรมปฏิบติัการ 

ครูนิเทศครู 

การศึกษาเอกสาร 

วิธีการดําเนินงาน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ด้วยกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนด้วยกลยุทธ์ครูช่วยครู 
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การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์การบรหิารแบบมีส่วนร่วม 
 

 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตได้ดําเนินการบริหารโรงเรียนโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาทกุข้ันตอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพดังน้ี 
 การบริหารโดยครูมีส่วนร่วม  
 การบริหารโดยครูมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมประเมนิผล และร่วม
พัฒนาผลงานเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น โดยให้ครูมีส่วนร่วมในรูปองค์คณะบุคคล ซึ่งมีดังน้ี 

- การจัดให้มีครูเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือให้คณะครูมีส่วนร่วมในการบริหาร  
- คณะกรรมการปกครองและดูแลนักเรียน 
- คณะกรรมการพัฒนาครูและบุคลากร  เพ่ือให้ครูได้มีสว่นร่วมคิด ร่วมทําเพ่ือการพัฒนาครู 

พัฒนางาน เพ่ือความก้าวหน้าของครู  
กระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ทกุคณะมีกระบวนการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน คือ ยึดหลักการ

ประชาธิปไตย  มีอิสระในการคิดในการปฏิบัติงาน  สร้างผลงาน  ยึดหลักการทํางานด้วยกระบวนการกลุ่ม  
เป็นทีมงานร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมช่วยเหลือ  ร่วมรับผิดชอบ  โดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา  มี
กระบวนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาความต้องการ  โดยประชุมปรึกษาหารือกัน 
อย่างสมํ่าเสมอ  โดย 

1.1 ศึกษาผลการดําเนินงานโครงการจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
1.2 นําผลการดําเนินงาน ข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
1.3 แสวงหาจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไข  และพัฒนาจุดเด่น 
1.4 ร่วมกันกําหนดนโยบายวัตถุประสงค์  เป้าหมายระดับปฏิบัติการให้ม ี

ความสอดคล้อง  สอดรับเป้าหมายธรรมนูญโรงเรียน 
1.5 กําหนดภารงาน  โครงการ กจิกรรมเพ่ือสร้างผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

2. จัดทําแผนพัฒนา  แผนการปฏิบัติประจําปี  โครงการและกิจกรรม เพ่ือ 
ดําเนินการปรับปรุงข้อบกพร่อง  และพัฒนางาน  โดยมีการมอบหมายผูร้ับผิดชอบงานโครงการ  ด้วยวิธีการ
สอบถามความต้องการ  มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถและเขียนโครงการวางแผนปฏิบัติงาน  จัดทํา
ปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  มีความเป็นไปได้สูง 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
4. จัดประชุมประสานแผนงานและโครงการ เป็นการประสายงานอย่างเป็นทางการ  เพ่ือให้ทุกฝ่าย 

ได้รับทราบ  แสวงหาความร่วมมือกัน สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ทั้งด้านบุคลากร  งบประมาณ และดําเนินการ
ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการอีกส่วนหน่ึง 

5. การดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ  และกิจกรรมที่กําหนดตามท่ีทุกคนได้รับมอบหมาย 
6. การกํากับ  ติดตาม  และนิเทศซึ่งมีการกํากบัติดตามหลายส่วนได้แก่ กํากับ  ติดตาม   

โดยคณะกรรมการในคณะเดียวกัน  และกํากับ  ติดตาม  โดยฝ่ายบริหาร   
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานในการประเมินผลดําเนินการดังน้ี 
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7.1 ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง 
7.2 การประเมินผลจากฝ่ายบริหารโดยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล 

8. การสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน  โดยคณะกรรมการนําข้อมูลจากก             
การประเมินผลมาวิเคราะห์ผล  จัดทําข้อมลูสารสนเทศและสรุปผล  และนําผลไปใช้ 

  การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  มีการคัดเลือกจากบุคคลกลุม่บุคคลต่าง ๆ จาก
ผู้ปกครองนักเรียน  ศิษย์เก่า  ผู้นําชุมชน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  บุคคลสําคญัในชุมชน  และผู้แทนจากกลุม่ต่าง ๆ 
ล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทีเ่อ้ือต่อ การจัดสนับสนุนการจัดการศึกษา  นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โรงเรียนได้ดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  ด้วยการให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมการบริหารการจัดการ
ต้ังแต่การร่วมคิด  ร่วมตัดสนิใจ  ร่วมปฏิบัติ  ช่วยเหลือสนับสนุน และรว่มรับผิดชอบ  ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมคิด  ร่วมตัดสนิใจ  วางแผนพัฒนาโรงเรียน  ได้แก่ 
1.1 ร่วมคิดจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน 
1.2 ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียน  

2. การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานและช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน  โดยมี 
ส่วนร่วมทํางานร่วมกับผู้บริหารและคณะครู ทุกด้าน ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ตามกลยุทธ์ 

3. การมีส่วนร่วมแก้ปัญหา  ปัญหาในโรงเรียนประถมศึกษาโดยทั่วไปมีมากและหลากหลายสาเหตุ  
4. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบการ 

บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ดังนี้ 
4.1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการเงิน   
4.2 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบบริหารพัฒนาบุคลากร   
4.3 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการพัฒนางานการเรียนการสอน   
4.4 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนางานด้านการปกครองนักเรียน   

                     4.5  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบบริหารงานอาคารสถานที่   
                     4.6  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   

5. การมีส่วนร่วม  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

6. การมีส่วนร่วมภาคภูมิใจในความสําเร็จ  หรอืมีส่วนรับผลประโยชน์  คณะกรรมการสถานศึกษาม ี
ส่วนร่วมรับรู้  มีความภาคภูมิใจในผลการกระทํา และผลสําเร็จที่เกิดขึ้น  และรับผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นผู้
ส่งบุตรหลาน  นักเรียนมาเข้าเรียน 

 การบริหารโดยผู้ปกครองนกัเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม   
โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  ได้แก่ 

1. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร  ได้แก่  การแสดง 
ความคิดเห็นในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  แสดงความคิดเห็นผ่านการตอบแบบสอบถาม  ความคิดเห็น
เพ่ือนําข้อมูลไปประกอบการพิจารณากําหนด  เป้าหมายการพัฒนา  การเสนอแนะจากกการมาใหค้ําปรึกษา
หารือพูดคุยกับผู้บริหาร  คณะครู 

2. มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน  อันได้แก่  การให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมสี่วนรวมในการ 
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พัฒนาด้านอาคารสถานท่ี การดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รูปแบบวิทยากรบุคคลภายนอก  ฯลฯ 

3. มีส่วนร่วมตรวจสอบ  ประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  คณะครู  ได้แก่           
การตรวจสอบผลการจัดการเรียนการสอน  ที่ครูรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ร่วมประเมินผลคุณภาพภายใน
โรงเรียน  ร่วมเป็นคณะกรรมการ  เป็นผู้ประเมินโดยตอบแบบสอบถาม  เป็นต้น 

4. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  ช่วยเหลือสนับสนุน  ปรับปรุงงานทุก ๆ ด้านของโรงเรียน   
เช่น  ร่วมจัดกิจกรรมนักเรียน  ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน  สนับสนุนทรัพยากร  วัสดุ  เงิน  เป็นต้น 
  ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหารมีความประสงค์ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในทุกระดับ  
คือ  การมสี่วนร่วม  การมสี่วนขยาย  และการมีส่วนรับผิดชอบ  กลยุทธ์การดําเนินการให้ผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชนมีส่วนร่วม  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 
       กลยุทธ์ที่  1   การแสวงหาบุคคลเข้ามาร่วมบริหาร  โดยวิธีดังน้ี 

1. ผู้บริหารแสวงหาด้วยตนเอง 
2. มอบหมายให้คณะครูแสวงหา 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมแสวงหา 

บุคลากรได้ร่วมกันกําหนดคุณสมบัติพ้ืนฐาน  สําหรับการพิจารณาอันได้แก่  เป็นผู้สนใจเรื่อง
การศึกษา  เป็นผู้นํากลุ่ม  ผูนํ้าชุมชนเป็นผู้ปกครองนักเรียน  เป็นศิษย์เก่า  เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ
หลาย ๆ ด้าน  เพ่ือมาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการทีป่รึกษา  
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
       กลยุทธ์ที่  2  การติดต่อเชิญชวน  โดยวิธี  ผู้อํานวยการโรงเรียนพบปะ  เชิญชวน  มอบหมายให้คณะครู
เชิญชวน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ติดต่อ เชิญชวน  จดัทําหนังสือเชิญชวน  การ
ประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป 
       กลยุทธ์ที่  3  การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความมีสว่นร่วม  ได้แก่  การร่วมปรึกษา หารือ การจัดประชุม  
การพบประสังสรรค์  กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายตลอดจนการร่วมจัดต้ังองค์กรต่าง ๆ ขึ้นใน
โรงเรียน  เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครูจัดต้ังชมรมศิษย์เก่า 
        กลยุทธ์ที่  4  การสร้างความสัมพันธ์  เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์สนิทสนม  มีความเข้าใจกันระหว่างครู  
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้ปกครองโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้วยวิธีการหลากหลาย  
ได้แก่ 

1. การร่วมประชุม  ปรึกษาหารอื – การพบปะพูดคุย 
2. กิจกรรมการมอบของขวัญ  ส่งบัตรอวยพรในโอกาสสําคญัต่าง ๆ  
3. กิจกรรมพบปะเย่ียมเยียน 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  เช่น  กิจกรรมการกีฬา                 

       กลยุทธ์ที่  5  การร่วมกันรับผิดชอบ  เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน วิธีการต่าง ๆ และให้มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนและรู้สึกรับผดิชอบต่อโรงเรียน  และเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  จึงร่วม
รับมอบหมายแต่งต้ังให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานในด้านต่างๆ เช่น รับผดิชอบเป็นคณะกรรมการ เป็น
คณะอนุกรรมการ เป็นคณะทํางานต่าง ๆ 
        กลยุทธ์ที่  6  การร่วมปฏิบัติร่วมช่วยเหลืองาน ด้วยวิธีการแบบมีส่วนร่วมบุคคลต่าง ๆ จะมีบทบาท
หน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน  ช่วยเหลืองานของโรงเรียนตามระดับ  บทบาท  หน้าที่  และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่  
ร่วมคิดวางแผนพัฒนาโรงเรียน  ร่วมตัดสนิใจในการลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบ  เรื่องใดก็มีส่วนร่วมตัดสินใจ  
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         กลยุทธ์ที่  7  การใหเ้กียรติ  ยกย่อง  ชมเชย  และให้เกิดความภาคภูมิใจโรงเรียนยึดถือเป็นเรื่อง
สําคัญต้องมีวิธีการที่ดี  เพ่ือให้บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม  รูส้ึกได้รับเกียรติ  ได้รับการยกย่อง  และได้รบัความ
ภาคภูมิใจในความเสียสละ  อุทิศตน  และภูมิใจในผลงานและความสําเร็จที่เกิดจากการร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมทํา  ร่วมรบัผิดชอบ  ได้แก่  การมอบเกียรติบัตร  การกล่าวยกย่อง  การจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงการให้
เกียรติอ่ืน ๆ 
 
เทคนิควิธีการเสริมสรา้งพลงัการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ 
  ในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  ทกุฝา่ยมีการทํางานกันทุกข้ันตอนต้ังแต่วางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินผลและตรวจสอบ  และการปรับปรุงงาน  งานที่ทําย่อมมีความซับซ้อน  มีปัญหาบ้าง  
เพ่ือให้การทํางานร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ราบร่ืน  ประสบความสําเร็จ ผูร้ายงานจึงใช้เทคนิควิธีการ
เสริมสร้างพลังในการมีส่วนรว่ม  ดังนี้ 

1. การใช้เทคนิคการบริหารโดยองค์คณะบุคคล   
โดยการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องคือ  ครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารในรปูแบบของคณะกรรมการ  ได้แก่  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการที่ปรึกษา  
เพ่ือให้เกิดความรอบคอบเป็นการสร้างการยอมรับ  เป็นการเสริมสร้างพลงัที่เข้มแข็ง  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จ  เพราะการบริหารแบบองค์คณะบุคคลช่วยให้เกิดพลังความคิด  ร่วมกันทํางาน  ร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

2. การใช้กระบวนการประชาธิปไตยเสริมสร้างพลังของการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพ   
โดยเน้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ส่งเสริมใช้คณุธรรม  ปัญญาธรรม  สามคัคีธรรมในการทํางานร่วมกัน  

และการใช้รูปแบบประชาธิปไตยในการดําเนินการ  เช่น  รูปแบบคณะกรรมการ  และการประชุม  สง่ผลให้
เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน  เคารพในความคิดเห็น  ร่วมพลังสร้างสรรค์ตามสําเร็จของงานได้เป็นอย่างดี 

3. การใช้เทคนิคการทํางานร่วมกันเป็นทีม  (Teem Works) 
 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการทํางานให้ดีขึ้น  จึงเสริมสร้างพลังการทํางานร่วมกันเป็นทีมซึ่งมีทมี 

หลากหลายทํางานร่วมกัน  ทมีจะพาสมาชิกให้ร่วมมือกันสูค่วามสําเร็จตามความรับผิดชอบ 
4.การใช้เทคนิคกลุ่มสร้างคุณภาพ  (Quality  Control  Circle) กลุ่มสร้างคุณภาพที่นํามาใช้

เสริมสร้างหลักการมีส่วนร่วม  โดยให้บุคลากรหรือสมาชิกได้ร่วมกลุ่มขนาดเล็ก โดยรวมแบบอิสระ  ตาม
ความรู้ความสามารถได้ร่วมกันทํากิจกรรมเดียวกันการแก้ปัญหาและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง  ทั้งการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาซึ่งกันและกัน  เพ่ือเริ่มขีดความสามารถที่ส่งผลต่อความสําเร็จของตน 

5.การใช้เทคนิคการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร  (Total  Quality  Management) โดยหลักการสําคญั
ของการบริหารคุณภาพทั้งองค์การมาใช้  เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมให้เกิดพลังร่วมกันบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพ  ได้แก่  ให้สมาชิกมุ่งมั่นต่อคุณภาพของโรงเรียนโดยภาพรวมทั้งโรงเรียน  ให้เกิดการรบัรู้เข้าใจ
ลึกซึ้งและเกิดจิตสํานึกทั่วทุกคน ให้ต้ังเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ คือ ผลสําเร็จของการศึกษา ร่วมกัน
วางแผน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล  ช่ืนชมความก้าวหน้า  หรอืความสําเร็จ ปรับปรุงระบบพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง  

6.การใช้หลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management) เสริมสร้างพลัง
การมีส่วนร่วม  ได้แก่  หลักการกระจายอํานาจสู่หน่วยย่อย  หลักการมีสว่นร่วม  ตัดสินใจร่วมเป็นเจ้าของ
โรงเรียน  ร่วมรับผิดชอบจัดการศึกษา  หลกัการคืนอํานาจให้ชุมชนในบางส่วน  เช่น  การให้คณะกรรมการ
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมทําให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  ดังนี ้

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ทําให้เกิดความร่วมมือ  รวมพลังความ 
สามัคคี  การทาํงานเป็นทีม  เป็นกลุ่ม  ทําให้มีการสนับสนุนการทํางาน  สร้างผลงานได้มากขึ้นในเวลาที่จํากัด 

2. บุคลากรมีขวัญ  กําลังใจที่ได้มีส่วนร่วม  ได้รับการยอมรับจากฝ่าย 
บริหาร  มีความภาคภูมิใจ  มคีวามกระตือรือร้นทํางานอย่างเต็มความสามารถ  ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ทํางานให้สูงข้ึน 

3. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน   
ลดความขัดแย้งลดการต่อต้านจากฝ่ายปฏิบัติได้มีโอกาสร่วมทํางาน  รว่มคิด ร่วมตัดสินใจ  ทําให้ลดปัญหาใน
การทํางาน  งานสําเร็จได้รวดเร็วเพราะความร่วมมือจากทุกคน  ทุกฝ่าย 

4. ทําให้เกิดกระบวนประชาธิปไตย  เป็นกระบวนการที่ร่วมมือกันแบ่ง 
งานกันทํา  ร่วมกันรับผิดชอบ  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  การร่วมคิดร่วมทํา  ร่วมรับผดิชอบเป็น
การเพ่ิมผลผลติ  เพ่ิมคุณภาพงาน  ทําให้การใช้ทรัพยากรประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ทําให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน  ทุก 
คนเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  มีการทํางาน  ควบคุมงานกันเอง  เป็นการแบ่งเบาภาระของฝ่ายบริหารให้ลดลง  
ทําให้ฝ่ายบริหารทําหน้าที่บริหารงานได้อย่างเต็มที่ทําให้ผลงานดีขึ้น   มคีุณภาพสูงข้ึน  แสดงถึงการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาครใูห้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนด้วยกลยุทธ์ครูช่วยครู 
 
รูปแบบการพฒันาครูโดยครชู่วยครู 
  จากกระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม  โรงเรียนได้ดําเนินการพัฒนาครู  โดยให้ครู
มีส่วนร่วม  ร่วมกันพัฒนากันและกัน  เป็นการพัฒนาแบบครูช่วยครู  ครสูอนครู  เพ่ือให้ครูพัฒนาตนเองและ
พัฒนาเพ่ือนครู  กําหนดรูปแบบการพัฒนาครู  ดังนี ้

รูปแบบการพฒันาครูด้วยกลยุทธค์รชู่วยครู 
ของโรงเรียนบา้นพรหมนิมิต  ดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การศกึษาความรู้
ตอ้งการในการพฒันา 

สรา้งความตระหนกั  
ความรูส้กึทีด่ต่ีอการพฒันา 

การพฒันาครดูว้ย
ยทุธศาสตรค์รชูว่ยคร ู

การตดิตามวเิคราะหง์าน
และสานต่อ 

สนทนาวชิาการแลกเปลีย่น
เรยีนรูสู้ค่รปูฏบิตัริปู 

คลนิิกคร ู
ครปูรกึษาคร ู

เครอืขา่ยคร ู  
ครสูอนคร ู

การเปลีย่นแปลง 
พฤตกิรรมการสอน 

การพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 
การนิเทศกนัเอง 

 
กลุ่มพฒันาหลากหลาย 

 
การประชุมปฏบิตักิาร 
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กระบวนการพัฒนาครูด้วยกลยุทธค์รูช่วยครูของโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต  มีดังนี้ 
 

ขั้นท่ี  1  การศึกษาความต้องการพัฒนาครูของโรงเรียน  โดยวิธีการสํารวจและประเมนิความต้องการ       
การพัฒนาตนเอง  ระดมพลังสมองครูและความคิดเห็นจากการประชุมกําหนดความต้องการจัดทําเป็น
แผนพัฒนาคร ู

ขั้นท่ี  2  การสร้างความตระหนัก  ให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการพัฒนาตนเองของครู  โดยการจัด
ประชุมช้ีแจง  พาไปศึกษาดูงาน  ประชุมปฏิบัติการ  ประชุมกลุ่มย่อย  ให้เกิดความรู้สึกที่ดี สร้างความสัมพันธ์  
สร้างความร่วมมือกันระหว่างครู 

ขั้นท่ี  3  การพัฒนาครูด้วยวิธีครูช่วยครู  อย่างมุ่งมั่นและหลากหลายภายใต้ความเช่ือมั่นว่าครูทุกคน
สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้  โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในกิจกรรมครูช่วยครู  ด้วยวิธีการ
นิเทศแบบครูช่วยครู  การประชุมปฏิบัติการผลัดเปลี่ยนกันเป็นวิทยากร  การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
จัดคลินิกครูใหค้ําปรึกษาระหว่างครู  การสร้างเครือข่ายครู พัฒนาครูเพ่ือให้ครูได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ  
ทักษะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 

ขั้นท่ี  4  การติดตาม  วิเคราะห์งานสานต่อ  โดยการกําหนดการติดตามดูแล  และเก็บข้อมูล  นําผล
มาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตัวครูในเชิงความรู้ (Knowledge) ทักษะ(Skills)และเจตคติ(Attitude)และติดตาม
ดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาครูถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน  ประสทิธิภาพการสอน  ความ
มุ่งมั่นพัฒนานักเรียน  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณภาพการปฏิบัติงานโดยรวมทั้ง
โรงเรียน 

ขั้นท่ี  5  การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  จัดให้มีการพัฒนาระบบครูช่วยครูอย่างต่อเน่ือง  ให้เกิดความรู้
ใหม่ทันสมัยทนัการเปลี่ยนแปลงตามยุคข้อมูลข่าวสาร  และเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาในการพัฒนา
โรงเรียนใช้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของการพัฒนามาประกอบอันได้แก่  การพัฒนาทีมงาน  การใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาให้กลุ่มพัฒนาคณุภาพและอ่ืน ๆ ต่อเน่ืองโดยมุ่งเน้นให้ครพัูฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดไป 
 
วิธีการพัฒนาครูด้วยยุทธศาสตร์ครูช่วยครู 
  ตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School  based  Management)  ครูคือกลุ่ม
บุคคลที่สําคญัสูงสุดของการพัฒนาการจัดการศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนมคีุณภาพเพราะครูเป็นผู้ที่ใกลชิ้ดนักเรียน  
จึงให้ความสําคัญในการพัฒนาครู  การพัฒนาครูจะเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืนถาวร  คือ  การให้ครูสามารถพัฒนา
ตนเองได้  การช่วยเหลือตนเองและการให้ครูช่วยครู เพราะครูรู้ปัญหาของครูและสามารถช่วยครูด้วยกันเองได้  
การพัฒนาครูโดยครูช่วยครู  ผู้รายงานจึงมีวิธีการสําคัญ 6  วิธี  ดังนี้ 
 
วิธีที่  1   การนิเทศแบบครูช่วยครู  โดยดําเนนิการ  ดังนี ้
           การนิเทศที่ดีคือครูนิเทศกันเอง  โดยการสร้างความเข้าใจให้ครูรว่มมือช่วยครูพัฒนาครู    การ
ร่วมกันศึกษาปัญหาและกําหนดความต้องการพัฒนาตนเอง   กําหนดเร่ืองที่ต้องการพัฒนา  การร่วมกันวาง
แผนการนิเทศแบบครูช่วยครู  ด้วยนําเรื่องที่ต้องการ  พัฒนามาเป็นประเด็นหลักของการวางแผนพัฒนาครู  
และกําหนดปฏิทินการนิเทศ   การร่วมกันเตรียมเคร่ืองมือ  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ดําเนินการนิเทศตาม
แผนที่วางไว้ด้วยกิจกรรมการนิเทศที่หลากหลาย  การร่วมกันประเมิน  สรุปผลการนิเทศ  และวิเคราะห์ข้อมูล  
กําหนด จุดพัฒนาแจ้งข้อมูล  เพ่ือใหค้รูพัฒนาให้เกิดความต่อเน่ือง   
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วิธีที่  2   การประชุมปฏิบัติการครชู่วยครู 
 กําหนดวิธีการดังนี ้

1. ครูร่วมกันสํารวจความต้องการ  และความจําเป็นของการพัฒนาครู 
2. ครูร่วมกันกําหนดเรื่องที่ต้องการพัฒนาด้วยการประชุมปฏิบัติการ 
3. ครูร่วมกันวางแผน  จัดลําดับการจัดประชุมปฏิบัติการ 
4. ร่วมกันจัดการประชุมปฏิบัติการโดยครูช่วยครูกําหนดให้ครูเลือกครูที่มคีวามสามารถ 

รับผิดชอบเป็นวิทยากรตามความถนัด  ความสามารถเป็นผู้นําการประชุมปฏิบัติการ  ครูผลัดเปลี่ยนกันเป็น
วิทยากร  เปลีย่นกันนําอภิปราย  นําการพัฒนาครู 
                     5.   ร่วมกันประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ  เพ่ือนําผลไปปรับปรุง 

6.  ครูร่วมกันนําความรู้จากการประชุมไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนําผลงานมา 
แสดงแลกเปลีย่นเรียนรู้  เสนอแนะวิธีการซึ่งกันและกัน 

6. ครูนําผลความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพัฒนางานต่อไป 
 
วิธีที่  3    การจัดกลุ่มครชูว่ยครูตามความสามารถที่หลากหลาย 
  เน่ืองจากครูทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันการทํางานเป็นกลุ่ม  ช่วยให้ครูทุกคนแสดง
ความสามารถหลากหลาย  แสดงความสามารถช่วยให้งานสําเร็จด้วยดี  ซึ่งจัดให้ครูได้ทํางานและพัฒนาตนเอง  
พัฒนาซึ่งกันและกัน  โดยจัดเป็นกลุ่มครูช่วยครู  ได้แก่ 

ลักษณะของการจัดกลุ่มมีดังนี ้
1. กลุ่มช่วงช้ันเดียวกัน ซึ่งจําเป็นต้องมีครูทุกกลุ่มประสบการณ์ร่วมกันทํางานเพ่ือ 

พัฒนางานตนเอง  พัฒนางาน 
2. กลุ่มประสบการณ์เดียวกัน  ทาํงานร่วมกัน 
3. คณะครูของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ  ร่วมกันพัฒนาตนเองและพัฒนา ซึ่งกันและกัน 
4. กลุ่มชมรมครูพัฒนาวัตกรรมการเรียนการสอน 

จุดหมายของกลุ่ม 
1. ต้องการเพ่ิมขีดความสามารถของครูที่เป็นสมาชิกกลุ่ม 
2. ต้องการให้ครูได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนา  ปรับปรุง 
3. ต้องการเพ่ิมขวัญกําลังใจของครูด้วยกัน 
4. เพ่ือมุ่งสร้างผลงานคุณภาพงานโดยใช้ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุ่ม 

กระบวนการในการทาํงานของกลุ่ม 
1. วางแผนพัฒนางาน  พัฒนาสมาชิกกลุ่มด้วยพลังของกลุ่ม 
2. ปฏิบัติตามแผนมีการดําเนินงานดูแลติดตามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  เสริมสร้างเพ่ิมขวัญกําลังใจซึ่งกันและกัน 
3. การตรวจสอบประเมินผล  โดยร่วมกันประเมินผลตรวจสอบผล 
4. การปรับปรุงแก้ไขพัฒนากันเอง  โดยนําผลการประเมินมาเป็นข้อมูล 

ในการกําหนดจุดแก้ไขปรับปรุง  ปฏิบัติอย่างเป็นวงจรอย่างต่อเน่ือง 
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วิธีที่  4    การพัฒนาครูโดยจัดคลนิิกคร ู
  โรงเรียนได้ส่งเสริมการพัฒนาครูโดยจัดคลินิกครู  เพ่ือใหค้ําปรึกษาแก่คณะครูที่มีปัญหาใน
การจัดการเรียนการสอน  การสํารวจความรู้ความสามารถ  ทักษะด้านต่าง ๆ ทีม่ีความชํานาญ  
เช่ียวชาญเป็นพิเศษ  เพ่ือนํามาจัดกลุ่มครูทีม่ีความสามารถให้คําปรึกษาหารือ  แก่ครูทีม่ีปัญหาด้านต่าง ๆ 

1. เตรียมการเตรียมความพร้อมแก่ครูผูใ้ห้คําปรึกษาเพ่ือให้มคีวามเช่ือมั่นในความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 

2. แต่งต้ังมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติด้วยการประชาสัมพันธ์คณะครูที่รับผิดชอบ  ซึ่งม ี
คลินิกครูครบทุกกลุ่มประสบการณ์ให้คําปรึกษาแก่คณะครูได้ 

3. ดําเนินการให้คําปรึกษาแก่ครผูู้มารับคําปรึกษา   
4. ดําเนินการพัฒนา  ทั้งในส่วนผู้ให้คําปรึกษาและผู้รับคําปรกึษาต่าง ๆ  

ได้รับความรู้จากการปรึกษาหารือ  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ผู้รับได้ความรู้ไป
พัฒนาตนเอง  ผู้ให้คําปรึกษาได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้หลากหลาย   
 
วิธีที่  5    การพัฒนาครูด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
  ในยุคการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  สิ่งทีส่าํคัญสู่ความสําเร็จ  คือการพัฒนาครู  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นวิธีการพัฒนาครูเพ่ือให้ครูเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง  ให้ครมูีทักษะความรู้
ความเข้าใจ  และร่วมกันดําเนินการพัฒนากันเองตลอดจนการขยายเครือข่ายการทาํงาน  ด้วยการปลูจิตสํานึก  
ฝึกปฏิบัติการประสานเครือข่ายขยายคุณภาพด้วยครูช่วยครู 
 หลักในการพฒันาครูด้วยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีดังนี ้

1. คํานึงถึงศักยภาพของทุกคน 
2. การทํางานเป็นทีม  พ่ึงพิงอิงกัน 
3. พัฒนาจากพ้ืนฐานความเป็นจริง 
4. เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

            ขัน้ตอนการพัฒนาครูด้วยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีดังนี้ 
1. การวางแผนการทํางาน  โดยครูร่วมกันวางแผนการทํางาน 
2. ทําตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจัง  การปฏิบัติจริงจะทําให้ได้รับทราบความรู้   

ความจริงจากการปฏิบัติงานตามศักยภาพของแต่ละคน 
3. สรุปและสร้างความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง  ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ของ           

แต่ละบุคคล 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นขั้นตอนที่ครูนําผลการปฏิบัติพัฒนางานเป็นองค์ 

ความรู้และนํามาแสดงโดยผลัดการเปลี่ยนกันเรียนรู้ของกันและกัน  โดยวิธีการที่หลากหลาย  ทั้งอย่างเป็นทางการ
โดยประชุมสัมมนา  และอย่างไม่เป็นทางการ  พบปะพูดคุยและสนทนาวิชาการ 

5. การปรับเปลี่ยนความคิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทําให้เกิดความรู้ใหม่   
ความคิดใหม่เป็นการพัฒนาความรู้  ความคิดครูโดยครู 
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วิธีที่  6    การพัฒนาครูโดยสร้างเครือขา่ยครชู่วยครู 
  การสร้างเครือข่ายครูช่วยครู  เกิดจากความต้องการเรียนรู้ของครู  จึงรวมตัวกันตามความสมัครใจ  
โดยมีครูแกนนาํทําหน้าที่เชิญชวนต้ังกลุ่มผนึกกําลังกันเพ่ือพัฒนาครูสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
 ลักษณะของเครือข่าย 

1. มีครูแกนนํา  1   คน 
2. มีสมาชิกเครือข่าย  3 –  5 คน 
3. มีการช่วยเหลือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4. มีการพบปะประชุมปรึกษาหารือกัน 

วิธีการสร้างเครือข่ายเพื่อคณุภาพคร ู
1. สร้างจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ  การรวมกันเพ่ือช่วยเหลือกันในการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเรียน 

การสอน  แสวงหาและพัฒนาซึ่งกันและกัน  โดยมีครแูกนนําเป็นผู้นํา 
2. สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นการมองเห็นภาพอนาคตร่วมกัน  ของสมาชิกในกลุ่มรับรู้เข้าใจ 

ทิศทาง  มีเป้าหมายที่จะทํากิจกรรมด้วยกัน 
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย  เน่ืองจากสมาชิกมีความสมัครใจร่วมกันเป็นเครือข่าย   

จึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  ได้แก่  การร่วมกันรับรู้  ร่วมคดิ  ร่วมตัดสินใจ  และร่วมลงมือกระทํา  ในสถานะของ
สมาชิกเครือข่ายที่มีความเทา่เทียมกัน  เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างครูเป็นครู  การมีส่วนร่วมทําให้เครือข่ายมี
ความเข้มแข็ง 

4. การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน  สมาชิกเครือข่ายมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการเสริมสร้าง 
ซึ่งกันและกัน  โดยใช้จุดแข็งของฝ่ายหน่ึงไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหน่ึงไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหน่ึงทําให้
สมาชิกทุกคนได้ช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็ง  คณุภาพซึ่งกันและกัน 

5. การพ่ึงพิงอิงกัน  การสร้างเครือข่ายสมาชิกได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน  พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ 
กัน  ทําให้เกิดความสมบูรณซ์ึ่งการพ่ึงพิงอิงร่วมกันน้ี  ส่งผลใหส้มาชิกมกีารปฏิสัมพันธ์กัน  และเกิดความรู้สึกผูกพัน
ช่วยเหลือกันมากข้ึน 

6. การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เครือข่ายก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ลักษณะเชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น  ช่วยให้เครือข่ายเข้มแข็ง  เครือข่ายมี
กิจกรรมทีท่ําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  โดยการพบปะพูดคุย  การประชุมสัมมนาร่วมกัน 
  การจัดให้มีเครือข่ายครูเพ่ือครูช่วยครู  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามความสมัครใจด้วยความเต็มใจ
ซึ่งเป็นผลดี  ความสําเร็จในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน  เพราะเครือข่ายมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือกัน  พัฒนา
ตามเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน  คอืการพัฒนาแผนการสอน  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การ
พัฒนาการวัดผลตามสภาพที่แท้จริง  และการแสวงหาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญนอกจาก
เป้าหมายพัฒนาครูแล้ว  ยังส่งผลการพัฒนานักเรียนอีกด้วย 
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วิธีที่  7   การพัฒนาครูโดยช่วยให้ครูพัฒนาตนเอง 
  การพัฒนาครูโดยครูช่วยกันพัฒนาตนเอง  การพัฒนาตนเองถือเป็นเรื่องสําคัญสูสุด  โดยมี
กระบวนการในการพัฒนาตนเอง  โดยผู้บริหารและเพ่ือนครูมีส่วนช่วยเหลือครูให้พัฒนาตนเอง  ดังน้ี 

- การส่งเสริมให้ครูสํารวจวิเคราะห์ตนเอง  (Self  Analysis) 
- การส่งเสริมให้ครูปรับปรุงตนเอง  (Self  Improvement) 
- การฝึกฝนตนเอง  (Self  Discipline) 
- การประเมินตนเอง  (Self  Evaluation) 

 
วิธี   8  การเสริมสร้างค่านยิมการพัฒนาตนเองของคร ู
  การเปลี่ยนแปลงของสงัคมสภาพแวดล้อม  ย่อมดําเนินอย่างต่อเน่ืองไม่มีที่สิ้นสุด  ฉะน้ันจึงจําเป็น
อย่างย่ิงที่ครูต้องได้รับการพัฒนาให้มีค่านิยมในการพัฒนาตนเอง 

1. บอกให้ครู  คือ  การบอกให้ครูรู้เร่ืองค่านิยมการพัฒนาตนเอง  ต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ให้เกิดที่ใจของครูให้ครมูีความตระหนักที่จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมพัฒนาตนเองด้วยวิธีการบอกลักษณะ
พฤติกรรม  จัดกิจกรรม  จัดป้ายนิเทศ  จัดหาเอกสารให้ครศูึกษาให้ความกระจ่างชัด 

2. ให้ดูแบบอย่าง  คือ  ให้ครูดูแบบอย่างที่ดี  แบบอย่างที่ครูพัฒนาตนเองจนประสบ 
ความสําเร็จในการครองตน  ครองงาน  และผู้บริหารต้องทําตัวเป็นแบบอย่างให้ครูเห็นและพาครูไปดู
แบบอย่าง ไปศึกษาดูงานครูต้นแบบ  ครแูห่งชาติเพ่ือเป็นแบบอย่างของการพัฒนาตนเอง  

3. ให้สร้างค่านิยม  คือ ให้ครูมคีวามพึงพอใจที่จะรับค่านิยมปฏิบัติตามค่านิยมในการ 
พัฒนาตนเอง  ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลารวมทั้งรับค่านิยมอ่ีน ๆ ไปปฏิบัติพัฒนาตนเอง  ได้แก่  ค่านิยม  
ความรับผิดชอบ  เสียสละ  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่หาความรู้ 
 
 
 

 
 
 

                                                                                      นายประสาร  พรหมณา 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 
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