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มาทําความรูจักกับโรงเรียนวัดสวนพลกอนนะคะ…. 

โรงเรียนวัดสวนพล  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  1  
ตั้งอยูหมูที่ 2  ตําบล กําแพงเซา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยถึง
ระดับประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา  2553  มีนักเรียนทั้งหมด  84 คน  ผูบริหาร 1 คน  ครู  8  คน  

บริบทของชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  การคมนาคมและการสื่อสาร
สะดวก มีประชากรในเขตบริการประมาณ 3,000 คน ผูปกครองนักเรียนสวนใหญจบการศึกษา          
ช้ันประถมศึกษาปที่  6  มีอาชีพหลัก คือ การทําสวนผลไม  ทําสวนยางพารา และปลูกผัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 

-นักเรยีนมีนอย 
 

-ไดรับงบประมาณนอย 
 

-ขาดสื่อเทคโนโลยี 
  วัสดุ อุปกรณ 

โรงเรียนไมผานการรับรอง 
ของ สมศ. 4 มฐ. คือ 

ผูปกครอง ชุมชน ไมมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

บุคลากรในโรงเรียนขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน 

-มฐ.4  การคิดวิเคราะหฯ 
-มฐ.6 การแสวงหาความรู 
-มฐ.9 การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
-มฐ.11 การจัดองคกรฯ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิจัย
หาความรู

หาคําตอบ

เครือ่งมือ

พัฒนาคน(ผูบริหาร/ครู)

มีความกวางในวิธีคิด
แกปญหา
มาตรฐานการศกึษา

ขอ4,6,9,11

เครือ่งมือ
เครือ่งมือ

ทุน

ผอ. + ครู

เวลา

ความรูตั้งตน

 
 

            สวนการพัฒนาระบบเกิดจากการศึกษาสภาพการณปจจุบัน  กาํหนดเรื่องหรือ
ยุทธศาสตร  วิธีการพัฒนาในที่นี้เนนการวจิัยและพัฒนามาเปนเครื่องมือในการพัฒนา 
ผูวิจัยเอง (ผูบริหาร/ครูและผูเรียน)  มีกระบวนการดังแผนภาพ 

            จากหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี สรุปไดวา  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษานั้นให
ปฏิบัติงานรวมกันทั้งสถานศึกษา (Whole School) เพื่อสรางองคความรู สรางจิตสํานึก สราง
วัฒนธรรมการทํางานใหเปนไปตามเปาหมาย  

 

            สรางความสัมพันธ 
       ระหวางบคุลากรในโรงเรียน 

      พัฒนารูปแบบการบริหาร 
และจัดการคณุภาพสถานศกึษา 

                  พัฒนาครู 
   เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 
                ของนักเรียน 

โครงการวิจัยเพื่อมุงแกปญหาทั้งระบบ 
 โดยไดรับงบสนับสนุนจากกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 60,000 บาท 

ทฤษฎีการเรียนรูแบบคนพบของบรูเนอร   

ทฤษฎีการเรียนรู Constructionism ของ Papert  

ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

การเรียนรูแบบเปนกระบวนการ  

การพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  



             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการบริหารและจัดการคุณภาพสถานศึกษา  SWIPPACA  มีดังนี้ 
 1. S มาจากคําวา Self Learning เปนกระบวนการเรยีนรูที่เกี่ยวกับการทีผูเรียนเปนผู

แสวงหาความรูดวยตนเองและใชประสบการณเดิมเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ อยางตอเนื่อง 
เร่ิมเรียนรูจากชุดการเรียนรูเร่ือง “ความคิดสรางสรรค พรสวรรคที่พัฒนาไดดวยครู”  
  2. W มาจากคําวา Whole School เปนกระบวนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เนนให
ทุก คนทุกฝายในสถานศึกษาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

          3. I มาจากคําวา Interaction เปนกระบวนการเรียนรูโดยการมีปฏิสัมพันธระหวาง 
บุคคล มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ทําใหเกิดความรูและขยายเครือขายออกไปอยางกวางขวาง   

          4. P มาจากคําวา Participation หรือการมีสวนรวม เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนมี
การเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงทรัพยากรและการทํากจิกรรมกลุมรวมกัน  

          5. P มาจากคําวา Process and Product เปนการเรียนรูอยางเปนกระบวนการ มีการ
เชื่อมโยงขั้นตอนการทํา งานใหมเปนไปตามลําดับกอนหลัว และมีผลงานตามวัตถุประสงควางไว 

          6. A มาจากคําวา Application หรือ การประยกุตใชความรูเปนแนวคิดที่ถือวา              
การเรียนรูที่ด ีควรเปนการเรยีนรูที่ผูเรียนสามารถนํากระบวนการหรือองคความรูที่ไดไปประยุกตใช  

         7. C  มาจากคําวา  Check  การตรวจสอบหรือการประเมิน 
                      8. A  มาจากคาํวา Action นําผลการตรวจสอบ  ผลการประเมินมาวิเคราะหหาสาเหตุ  
ขอบกพรอง  และประชุมเพือ่พิจารณาปรบัปรุง  วางแผนพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น 

S(Self  Learning)

การเรยีนรูดวยตนเอง

C(Check) 
มีการตรวจสอบ/ประเมิน

A(Action)
แกไข/พัฒนา

W
(Whole  School) 

ทุกคนปฏิบัติงานรวมกัน
ท้ังโรงเรยีน

I
(Interraction)

เนนการมีปฏิสัมพันธกัน
ในระหวางปฏิบัติงาน

P(Participaton)
ทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน

P(Process and Product)
การพัฒนาเปนกระบวนการ
ท่ีเนนผลผลิตคอืผูเรียน

A(Application)
มีการนําประสบการณไปประยุกต

ใชพัฒนาผูเรยีน

การบริหารและจัดการคุณภาพสถานศึกษา  แบบ SWIPPACA

เปนการบริหารจัดการที่เนนเปนเร่ืองๆ ใหเกิดคุณภาพซ่ึงดําเนินการตามวงจรขางลาง   ดังนี้



ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกุชั้นสูงขึ้นกวาเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวป 2550-2552 

 
 
 

 
2.  คะแนนทดสอบระดับชาต ิO–net  ช้ันสูงสุด (ป.6) สูงกวาคาเฉลี่ยของสพท. และระดบัชาติ  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 

ผลท่ีเกิดกับผูเรียนป  2552 
1.  นักเรียนรางวัลพระราชทาน   2552 
2.  นักเรียนมีความสามารถดานศิลปะ 
     รางวัลระดบั สพท. และจงัหวัด  34  คน 
3.  รางวัลเขียนเรียงความนโยบาย  3 D  
4.  รางวัลดานภาษา จํานวน  21  รางวัล 
5.  รางวัลดานคอมพิวเตอร  3  รางวัล 
6.  รางวัลดานวิทยาศาสตร 16  รางวัล 
7.  รางวัลดานคุณธรรม  16  รางวัล 

ผลท่ีเกิดขึ้นกบัโรงเรียน ผูบริหารและครู 
1.ผลงานยอดเยี่ยมรูปแบบการบริหารเพื่อ   
   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนต่ํากวาเกณฑ 
   มาตรฐาน 2553 ระดับประเทศ 
2.โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง 
3. ผูบริหาร ไดรับรางวัลนวตักรรมบริหาร
สถานศึกษา(Best Practice)ของ สพท.นศ.1 และ
ไดรับรางวัล เหรียญเงินในงานศิลปะหัตถกรรมฯ
ภาคใต 2552 
4.นางจิรารัตน  ลองจา  ครูชํานาญการพิเศษ 
มีผลงานวิจัยดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
นักเรียนพิการเรียนรวม (Best Practice) ของสพฐ. 
2552 

ผลท่ีเกิดกับชมุชน 
ชุมชนรวมมือจัดการศึกษา สืบทอดประเพณ ี
และรวมกันดแูลความปลอดภัยในชุมชน 

0

20

40

60

80

10 0

ไทย คณิต วิทย สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน ภาษาอังกฤษ

ป 2550

ป 2551

ป 2552

เฉล่ีย 3 ป

0
10
20

30
40
50
60

70
80

ไทย คณิต วิทย อังกฤษ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ การงาน

ระดับโรงเรียน

ระดับ  สพท .

ระดับ  สพฐ.

ระดับประเทศ


