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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรา   เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่จะศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัย
จึงไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และนําเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 
  2.1   งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1.1   ความหมายของงานวชิาการ 
 2.1.2   ความสําคัญของงานวิชาการ 
 2.1.3   ขอบขายของงานวิชาการ 
 2.2   แนวคดิเกี่ยวกับการบรหิารงานวิชาการ 
 2.2.1   ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
  2.2.2   ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
  2.2.3   หนาทีข่องผูบริหารในการบริหารงานวิชาการ 
  2.2.4   ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
  2.2.5   เปาหมายการบริหารงานวิชาการ 
  2.2.6   กลยุทธการบริหารงานวิชาการ 
  2.2.7   ตัวช้ีวดัหลักความสําเร็จ 
 2.3   การดําเนนิงานบริหารงานวิชาการ 
  2.3.1   การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
  2.3.2   การปฏิรูปการเรียนรู    
  2.3.3   การเทียบระดับการศึกษาและการเทยีบโอนผลการเรียน 
  2.3.4   การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  2.3.5   การจัดเครือขายและแหลงการเรียนรู 
  2.3.6   การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 
  2.3.7   การวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
  2.3.8   การประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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        2.4   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
  2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ    
 2.5   สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย  
มีรายละเอียดดังนี ้
     

2.1   งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 
  งานวิชาการถือวาเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะตองดําเนินการ  ทั้งนี้เนื่องจาก 
วัตถุประสงคหลักของสถานศึกษา ก็คือ  การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค   ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ  ความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  ก็คือ  งานวิชาการของโรงเรียน 
  2.1.1  ความหมายของงานวชิาการ 
 สุมิตร   คุณานุกร  (2523 : 157)  ใหความหมายของงานวิชาการไววา  งานวิชาการ
ในสถานศึกษาไมไดมีความหมายแคบๆ  อยางที่เขาใจทั่วไปถึงการเรียนการสอนในหองเรียน 
เทานั้น   แตยังหมายถึง   กิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาที่กอใหเกิดความรูและการศึกษาของ 
นักเรียน   จุดมุงหมายหลักของงานวิชาการ  ก็คอื การสงเสริมใหนักเรียนไดมีความรู  ความสามารถ  
และทัศนคติตามความมุงหมายของแผนการศึกษาแหงชาติที่กําหนดไว 

 เอกชัย   กี่สุขพันธ  (2538 : 7)  ไดกลาวถึงงานวิชาการไววา  งานวิชาการ  หมายถึง  
การดําเนินงานทุกชนิดเพื่อจะสงเสริมพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนของสถานศึกษาให 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะเปนงานเกี่ยวของกับครูหรือนักเรียนก็ตาม 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2529 : 16   อางถึงใน นงเยาว   ธาราศรีสุทธิ. 
2529 : 51)   กลาววางานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  คือ  การจัดกิจกรรม  และประสบการณ
ตางๆ  ใหแกนักเรียนตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยา   และความประพฤติของนักเรียนเพื่อให
เปนคนดี  มีความรู  ความสามารถพอที่จะนํามาเลี้ยงชีพได  มีความสุข  ความพอใจตามมาตรฐาน  
และสภาพความเปนอยู  และชวยเหลือเผ่ือแผบานเมืองและสังคมตามสมควร 
  กลาวโดยสรุป  ความหมายของงานวิชาการ  คือ  การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดที่ 
เกี่ยวของหรือสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา
นั้นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
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  2.1.2  ความสําคัญของงานวิชาการ 
  กิติมา   ปรีดีดิลก  (2529 : 48)   กลาววา  งานวิชาการเปนสิ่งสําคัญ โรงเรียนจะดี  
หรือเลวขึ้นอยูกับการบริหารงานวิชาการทั้งส้ิน  งานวิชาการมีจุดมุงหมายที่จะสรางผูเรียนใหมี 
คุณภาพ   มีความรู   มีจริยธรรม  และคุณสมบัติเฉพาะลักษณะของงานวิชาการจึงเปนเรื่องที่ 
ครอบคลุม    กวางขวางมาก   การที่จะทําใหจุดมุงหมายดังกลาวประสบผลสําเร็จไดไมใชเร่ืองงาย
ตองเปนหนาที่ของผูบริหารเปนผูวางแนวทางในการปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสม 
  อําภา   บุญชวย  (2537 : 2)  งานวิชาการเปนหัวใจของสถาบันการศึกษาทุกระดับ  
การที่จะดูวาสถาบันใดมีมาตรฐานก็มักจะเอาผลงานทางวิชาการเปนสําคัญ  ทั้งนี้งานวิชาการ 
จะสัมฤทธิ์ผลหรือไมก็ขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหารวาจะเอาจริงเอาจังกับงานวิชาการเพียงใด 
  มิลเลอร  (Miller  1965 : 175  อางถึงใน  พิสมัย   อานัญจวณิชย. 2541 : 23)  งาน
บริหาร  วิชาการเปนหัวใจของโรงเรียนและที่สําคัญที่สุด  ไดแก  การจัดโปรแกรมการสอน  และ
การปฏิบัติตามโปรแกรมรวมทั้งการวัดผล  และการจัดบริการในการสอน    
 จะเห็นไดวา  งานวิชาการภายในสถานศึกษานั้นมีความสําคัญอยางที่สุด  เนื่องจาก
วัตถุประสงคของสถานศึกษากอตั้งมาเพื่อจัดการเรียนการสอน   สถานศึกษาแหงใดประสบ 
ความสําเร็จทางดานวิชาการยอมแสดงใหเห็นศักยภาพแหงความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร
อีกดวย 
 2.1.3  ขอบขายของงานวิชาการ 
  กิติมา   ปรีดีดิลก  (2529 : 57-58)   กลาววา  ขอบขายงานวิชาการ  แบงออกเปน   
6  ประเภทใหญๆ  ดังนี้ 
   1)   แผนปฏิบตัิงานดานวิชาการ 
  2)   หลักสูตร และการสอน 
  3)   การจัดการเรียนการสอน 
     4)   ส่ือการสอน 
  5)   การปรับปรุงการเรียนการสอน  การนิเทศการสอน  การฝกอบรม 
  6)   การวดัผล  และประเมนิผล  
  ทองจันทร   หงสลดารมภ  (2529 : 74)   แบงงานวิชาการ  ดังนี้ 
 1)   การพัฒนาหลักสูตร 
 2)   การบริการทางวิชาการ  เชน  หองสมุด  หนวยผลิตโสตทัศนูปกรณ 
 3)   การวจิัย 
 4)   การพัฒนาอาจารย 
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             วิจิตร   ศรีสะอาน  (2529 : 73)   กลาวถึง  ขอบเขตการบริหารดานวิชาการ  ดังนี ้
  1)   งานดานการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  และการบริการชุมชน 
  2)   งานดานหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอน 
  3)   งานดานนเิทศ  และพัฒนาบุคลากร 
  4)   งานบริการวัสดุ  อุปกรณทางการศึกษา 
  5)   งานวดัผลและประเมนิผลทางการศึกษา 
 เอกชัย   กี่สุขพันธ  (2538 : 151)   แบงขอบขายงานวิชาการ  ไดดังนี ้
  1)   งานเกีย่วกบัหลักสูตร 
  2)   งานการเรยีนการสอน 
  3)   งานบริหารบุคลากรทางวิชาการ 
  4)   งานบริหารสื่อการศึกษา 
  5)   งานนิเทศการสอน 
  6)   งานพัฒนาและเตรียมครูเขาสอนตามหลักสูตร 
  7)   กิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมการเรียนการสอน  
 กมล   ภูประเสริฐ  (2545 : 9)  กลาวถึงขอบขายของงานวิชาการดังนี ้
  1)   การบริหารหลักสูตร 
  2)   การบริหารการเรียนการสอน 
  3)   การบริหารการประเมินผลการเรียน 
  4)   การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  5)   การบริหารการพัฒนาบคุลากรทางวิชาการ 
  6)   การบริหารการวิจยัและการพัฒนา 
  7)   การบริหารโครงการทางวิชาการ 
  8)   การบริหารขอมูลและสารสนเทศทางรางกาย 
  9)   การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
 กระทรวงศกึษาธิการ  (2544 : 5)  กําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการใน 
สถานศึกษาตางๆ  8  พันธกิจ  ดังนี ้
  1)   การพัฒนาหลักสูตรระดบัสถานศึกษา 
  2)   การปฏิรูปการเรียนรู 
  3)   การเทียบระดับการศกึษาและการเทยีบโอนผลการเรียน 
  4)   การพัฒนาสื่อ  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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  5)   การจัดเครอืขาย  และแหลงการเรียนรู 
  6)   การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 
 7)   การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   8)   การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 และจาก   8  พันธกิจ ของสํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษากระทรวง 
ศึกษาธิการ   ผูวิจัยนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 

2.2   แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวชิาการ 

 
 งานหลักในสถานศึกษาที่สําคัญที่สุด  คือ  งานวิชาการ  เพราะสถานศึกษาคือสถานที่ให 
การศึกษาและใหความรู   ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองมีความสามารถในการบริหารในเรื่องของ
งานวิชาการอยางสูงเพื่อที่จะใหการเรียนการสอนภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาไดอยางสอดคลองกับยุคการปฏิรูปการศึกษาไทย 
  2.2.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
  นักการศึกษาไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ  ไวดังนี ้
  ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน  (2535 : 16)  ไดใหความหมายของการบริหารงาน 
วิชาการ  ไวดังนี้  การบริหารงานวิชาการหมายถึงกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของ
กับการปรับปรุง  การเรียนการสอนใหดีขึ้น  ตั้งแตการกําหนดนโยบาย   การวางแผน   การปรับปรุง 
พัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมนิผลการสอน 
   พิสมัย   อานัญจวณิชย  (2541 : 23 - 24)   กลาววา  การบริหารงานวิชาการเปน 
การจัดกิจกรรมทุกชนิดของสถานศึกษาที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวผูเรียนเพื่อใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาตนเองใหเปนคนดี  มีความรูความสามารถ  ชวยใหตนเองและสังคมเปนสุข 
  นิลุบล   เฟองคอน  (2542 : 20)  ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
ไววาการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง   การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร  การจัด 
การเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมที่สงเสริมวิชาการ  การวัดผลประเมินผล  เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียน 
  กมล   ภูประเสริฐ  (2545 : 6)  ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ  ดังนี้ 
การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมาย 
สูงสุดตามภารกิจของสถานศึกษา 
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  กลาวโดยสรุป  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง   การดําเนินการเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงพัฒนากิจกรรมตางๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ตอการเรียนการสอน  โดยใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด 
 2.2.2  ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 
 งานหลักภายในสถานศึกษาคืองานวิชาการคุณภาพของสถานศึกษาจะมีมาก 
เพียงใด   ตัดสินไดจากงานวิชาการภายในสถานศึกษานั้นๆ  งานวิชาการมีจุดมุงหมายสรางผูเรียน
ใหมีคุณภาพ  และงานวิชาการจะประสบความสําเร็จเพียงใดยอมขึ้นอยูกับการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา  รวมทั้งยังเปนตัวบงชี้ความสําเร็จและความสามารถของผูบริหารอีกดวย 
 นักการศึกษาหลายๆ  ทานไดใหความหมายของความสําคัญของการบริหารงาน 
วิชาการ  ดังนี้ 
 นงเยาว   ธาราศรีสุทธิ  (2529 : 16)   กลาวไววา   การบริหารงานวิชาการเปน
งานสําคัญ  และเปนงานหลักของสถานศึกษาที่มุงใหการเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ  
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จ  และความสามารถ
ของผูบริหารสถานศึกษาอีกดวย 
 อุทัย   บุญประเสริฐ  (2540 : 34)   กลาวไววา   การบริหารงานวิชาการเปน 
งานหลักของโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐาน  
คุณภาพการศึกษาจะปรากฎเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบความสําเร็จ 
 พิสมัย   อานัญจวณิชย  (2541 : 23)   กลาววา   การบริหารงานวิชาการเปน 
งานหลักของสถาบันการศึกษาทุกระดับ  เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเปนการจัดกิจกรรม 
ทุกชนิดของสถานศึกษาที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนา 
ตนเองใหเปนคนดี   มีความรู   ความสามารถ   ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับการบริหาร 
งานวิชาการ  เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ 
 นิลุบล   เฟองคอน  (2542 : 21)   กลาววา   การบริหารงานวิชาการ  เปนงาน
สําคัญและเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา  คือมุงใหการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  ผูเรียนมีคุณภาพ  มีความรูความสามารถ  มีจริยธรรม   
และมีคุณธรรมตามที่สังคมตองการ 
 อาจกลาวไดวา  การบริหารงานวิชาการ  ภายในสถานศึกษาเปนงานที่ 
สําคัญที่สุดที่ผูบริหารจะตองเปนผูกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสม  
การวัดขีดความสามารถ  และความสําเร็จของผูบริหารนั้น  สวนหนึ่งมาจากการบริหารงานวิชาการ
นั่นเอง 
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 2.2.3  หนาที่ของผูบริหารในการบริหารงานวิชาการ  
 อบรม   สันภิบาล และ ชาญชัย   ศรีไสยเพชร  (2523 : 45-46)  กลาววา  การ
บริหารงานวิชาการ  ผูบริหารอาจดําเนินการ  ดังนี้ 
 1)   การเรียนการสอน 
  (1)   การทําโครงการสอน  และการวัดผล 
  (2)   การจัดครูประจําชั้น 
  (3)   รับเด็กเขา - ออก 
  (4)   จัดตารางสอน 
  (5)   บริการหองสมุด  และวสัดุอุปกรณ 
 2)   การจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนการสอน 
 (1)   การจัดบริการแนะแนว 
 (2)   การจัดกิจกรรมลูกเสือ  และยวุกาชาด 
  (3)   การจัดกิจกรรมกีฬา  และนันทนาการ 
  3)   จัดประชุมครู 
 (1)   ปฐมนิเทศครูใหม 
 วิจิตร   ศรีสอาน  (อางถึงใน  ชูศรี  สนิทประชากร. 2525 : 119 – 121)  ไดให 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ผูบริหารการศึกษา  หรืออาจารยใหญ  เกี่ยวกับการบริหาร  
และการปรับปรุงงานดานวิชาการ  ไว  8  ขอ  ดังนี้ 
   1)   ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบการพัฒนาจุดมุงหมาย   เปาหมายและ
นโยบายของโรงเรียน  เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการสอน  การกระทําเชนนี้ได  ผูบริหารจะตอง 
มีความรู  ความสามารถ  4  ประการคือ  
  (1)   สรางความสัมพันธระหวางความตองการของนักเรยีนกับจุดมุงหมายของ
โรงเรียน  และขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 (2)   กําหนดจดุมุงหมายและนโยบายที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ 
  (3)   จัดหนวยงานการสอนเพื่อใหสามารถดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด 
ไวได 
  (4)   ประสานเปาหมายและนโยบายของหนวยงานตางๆ  ภายในโรงเรียนให
สอดคลองสัมพันธกัน 
   2)   ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบในการวางตัวบุคลากร  เพื่อใหสามารถ 
ทําหนาที่ไดบรรลุตามจุดมุงหมายทางการศึกษาของโรงเรียน 
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  การกระทําเชนนี้ได  ผูบริหารจะตองมีความรู  ความสามารถ  4  ประการคือ 
(1)   กําหนดลักษณะงานของแตละตําแหนงหนาที่ใหมีความสัมพันธกับ

กระบวนการเรียนการสอน 
(2)   มีสวนในการสรรหา  และคัดเลือก  จัดหาบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ

ทางการสอนเปนหลัก 
(3)   กําหนดตัวผูสอนหรือเปล่ียนแปลงตัวผูสอน  เพื่อใหการสอนเกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด 
(4)   พิจารณาใหคุณใหโทษแกบุคลากร  (การจาง  การบรรจุ  การเลื่อนขั้น 

เงินเดือน   เล่ือนตําแหนงและการใหออก) 
 3)   การบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบในการจัดสรรเวลาและสถานที่  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของการสอน 

การกระทําเชนนี้ได  ผูบริหารจะตองมีความรู  ความสามารถ  3  ประการคือ 
  (1)   จัดประเมินความตองการดานเวลาและสถานที่สําหรับการเรียนการสอน 

ที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
   (2)   จัดสรรเวลาและสถานที่ใหแกกจิกรรมการเรียนการสอนตางๆ 
   (3)   จัดกลุมนกัเรียนเพื่อประโยชนของการสอน 
 4)   ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบการจัดหาและจัดใช  วัสดุอุปกรณ  และ
อาคารสถานที่  เพื่อใหไดประโยชนทางการศึกษาสูงสุด 

 การจะกระทําเชนนี้ได   ผูบริหารจะตองมีความสามารถ  5  ประการ  คือ 
  (1)   จัดประเมนิความตองการทางดานวัสดอุุปกรณ  และอาคารสถานที่ 
 (2)   จัดสรรวัสดุอุปกรณ  และอาคารสถานที่ 
 (3)   ควบคุมการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ 
 (4)   ประสานการใชวัสดุอุปกรณ 
 (5)   ชวยพัฒนาวัสดุอุปกรณการศึกษาขึ้นใชเอง 
 5)   ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบบริการสงเสริมการเรียน  การสอนเพื่อให
การสอนบรรลุเปาหมาย 
  การจะทําเชนนี้ได  ผูบริหารจะตองมีความรู  ความสามารถ  2  ประการ  คือ 
 (1)   จัดประเมนิความตองการทางดานบริการสนับสนุนการสอน 
 (2)   ประสานงานบริการดานสงเสริมการสอนเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด 
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 6)   ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง 
โรงเรียนกับชุมชน  เพื่อประโยชนทางดานการศึกษา 
  การจะกระทําเชนนี้ได  ผูบริหารจะตองมีความรู  ความสามารถ  4 ประการ  คือ 
 (1)   ติดตอส่ือสารกับชุมชน  เพื่อจะไดทราบความตองการของชุมชน   แลว
กําหนดเปาหมายของโรงเรียนไดถูกตอง 
  (2)   อธิบายนโยบายการศึกษา  รายงานปญหา  และสัมฤทธิ์ผลของโรงเรียน 
แกชุมชน 
 (3)   จัดระบบการรายงานผลการศึกษาของนักเรียนแกผูปกครอง  ผูวาจาง  และ
สถาบันอื่น   เชน  อุดมศึกษา 
 (4)   ส่ือสารความตองการของชุมชนตอครู  และเจาหนาที่ 
 7)   การบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบการจัดโปรแกรมการอบรมเพื่อการ 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
  การจะกระทําหนาที่ได  ผูบริหารจะตองมคีวามรู ความสามารถ  6  ประการ คอื 
 (1)   จัดใหมกีารอบรมครู 
  (2)   แนะนําการเขารับการอบรมแกครูในกรณีที่จะสงครูไปรับการอบรม 
ภายนอกโรงเรียน 
 (3)   จัดการอบรมครูโดยเปนผูทําเอง 
 (4)   จัดประสานงานฝกอบรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 (5)   ฝกอบรม  บุคลากรใหสามารถดําเนินการฝกอบรม 
 (6)   ประเมินผลการฝกอบรม 
 8)   ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบในการประเมินความตองการของโรงเรียน
ประเมินผลกระบวนการและผลผลิตของโรงเรียนเพื่อจะไดใชเปนพื้นฐานในการปรบัปรุงการสอน  
 การจะกระทําหนาที่ได  ผูบริหารจะตองมคีวามรู  ความสามารถ  3 ประการ คือ 
  (1)   เก็บรวบรวม  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของครู 
 (2)   เก็บรวบรวม  วิเคราะหขอมูล  ดานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับครู 
 (3)   เก็บรวบรวม  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน 
 ถวิล   มาตรเลี่ยม  (2544 : 109 – 111)   กลาวถึง   การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
ดังนี้ 
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  ผูบริหารโรงเรียนสามารถสรางบรรยากาศทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น  พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการสอนของครู  อาจารย   
จากรายงานการวิจัย  พบวา  ผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จ  สรางความเปนเลิศทางวิชาการจะแสดง
พฤติกรรมออกมาใหปรากฏชัดเจนใน  8  ลักษณะ  ดังนี้   
 1)   มีความกระตือรือรนและตระหนักที่จะพัฒนาโรงเรียน  มีความคาดหวังใน 
ผลสัมฤทธิ์สูงและสามารถโนมนาวบุคลากรไปสูการเปลี่ยนแปลง 
  ผูบริหารจะตองสรางความเขาใจกับครู – อาจารยใหเห็นวากระบวนการเรียน
การสอนนั้นสามารถปรับปรุงไดตลอดเวลา  สรางโอกาสและหรืออํานวยความสะดวกใหครู -  
อาจารยปฏิบัติงานรวมกัน  วางแผนรวมกันเพื่อปรับปรุงรวมกันอยางเปนรูปธรรม   นอกจากนั้น 
ผูบริหารยังสามารถที่จะสรางกลไกการบริหารจัดการใหผูปกครองและชุมชนมีสวนชวยเหลือ   
รวมวางแผน   การพัฒนาการเรียนการสอน  เชน  ขอความรวมมือกับสมาคมครู – ผูปกครอง   
สมาคมศิษยเกา   องคกรวิชาชีพครู  เปนตน 
  2)   ผูบริหารโรงเรียนจะตองพัฒนาตนเองและคณะบุคลากรอยางเปนรูปธรรม  
กลาวคือ 
  (1)   มีแผนงานสรางความหวังและเปดโอกาสใหคณะบคุลากรไดรับการพัฒนา 
 (2)   สนับสนุนใหครู-อาจารยไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ  ดานการเรียนการสอน 
 (3)   พัฒนาหลักสูตรที่สนองความตองการของนักเรียนอยางมีคุณภาพ  รวมทั้ง
มีมาตรฐานและทิศทาง 
 (4)   ชวยคณะบุคลากรจัดลําดับความสําคัญ และวางแผนการปรับปรุงการสอน
นิเทศ  และประสานงานการปฏิบัติตามแผน  รวมทั้งกํากับติดตามผล 
 (5)   รวมมือกับผูปกครองที่มีความรู  ประสบการณในวิชาเฉพาะไดทําหนาที่
การสอนตลอดจนจัดทําหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
 3)   ผูบริหารสามารถจัดระบบสงเสริมขวัญกําลังใจ  มอบรางวัลสําหรับนักเรียน 
ครู  อาจารย  ที่สนับสนุนงานวิชาการ  และสงเสริมนักเรียน  ครู - อาจารยปฏิบัติงานดีเดน  เชน  
การจัดทําส่ือ / อุปกรณที่สรางแรงจูงใจตางๆ  คําขวัญของโรงเรียน  เข็มเชิดชูเกียรติ  เพลงประจํา
โรงเรียน  เปนตน  นอกจากนั้นการใชโปสเตอรแสดงถึงวิสัยทัศน  ความคาดหวัง  ภารกิจของ 
โรงเรียน  ทิศทางการพัฒนาและเปาหมายของโรงเรียนปดเอาไวในที่เปดเผยที่นักเรียน  ครู  อาจารย   
พอแม  ผูปกครอง  สมาชิกโรงเรียน   ตลอดจนบุคคลอื่นๆ  สามารถมองเห็นและสังเกตได    
การประชาสัมพันธโรงเรียนดวยวิธีการและชองทางสื่อสารตางๆ  ก็จะชวยเพิ่มความมั่นใจแกผูรับ
การบริการ  ตลอดจนความภาคภูมิใจของคณะบุคลากร  นักเรียนตอโรงเรียนของตนเอง 
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 4)   พฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงใหปรากฎเกี่ยวกับการติดตามผลความกาวหนา
ของนักเรียนผลการเรียนของแตระดับชั้น  แตละหองเรียน  และนักเรียนแตละคน  พฤติกรรมเชนนี้
สะทอนใหเห็นวา ผูบริหารใหความสําคัญและเห็นคุณคาของงานวิชาการ ผูบริหารสามารถที่จะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับครู – อาจารย   ถึงมาตรฐานทางวิชาการวามีชองวาง  (Gap)  หางกัน
มากนอยเพียงใด  เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อลดชองวางนั้นๆ 
 5)   ผูบริหารจัดหาสื่อ / อุปกรณ  วิทยากรที่มีความสามารถใชในกระบวนการสอน
และใชส่ือ / อุปกรณ   ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิเหลานั้นใหเกิดประโยชนตองานวิชาการเปนลําดับ
สําคัญ 
 6)   ผูบริหารเปนผูที่จะตองรับผิดชอบในการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
ที่ปลอดภัยและเปนระเบียบเรียบรอย  ซ่ึงมีขอเสนอแนะหลายประการที่ผูบริหารจะเลือกนําไป
ปฏิบัติ  กลาวคือ 
 (1)   ปองกันส่ิงรบกวนในการสอนและการเรียน  เชน  เสียงประกาศตางๆ   
จะตองกําหนดในเวลาเฉพาะ  ปองกันการรบกวนหองเรียน  เชน ไมใหแขกเยี่ยมเยียนในขณะ 
กําลังเรียนและสอน   การสงขาวสารจากผูปกครองตลอดจนการกําหนดกิจกรรมประจําที่จะไมให 
รบกวน  การสอนและการเรียน 
 (2)   กําหนดนโยบายและกฎระเบียบใหชัดเจน  และสงเสริมใหทุกคนได
ปฏิบัติอยางเครงครัด 
 (3)   ชวยครู - อาจารยใหเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการหองเรียน 
 (4)   สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบและสิ่งแวดลอมทาง
วิชาการโดยการกําหนดเงื่อนไขที่จะอนุญาตใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ  เชน  กิจกรรมการเลือกผูนํา
การประชุมใหญ  ชุมนุมวิชาการ  การแขงขันดานภาษา  คอมพิวเตอร  กรีฑา  เปนตน 
 (5)   บํารุงรักษาอาคารสถานที่ใหดูสดใส  ตกแตงใหสวยงาม  ซ่ึงจะสงผลให
เกิดความรูสึกที่ดีของนักเรียนตอโรงเรียน / ตอคณะบุคลากร  ในขณะเดียวกันก็สรางบรรยากาศทาง
วิชาการควบคูไปดวย 
 (6)   แสดงความสนใจ  เอาใจใสตอความเปนอยูของนักเรียน  เชน  ดาน 
ความเจ็บปวยตลอดจนครอบครัวและความเปนอยูในการดํารงชีวิตในสังคม 
 7)   ผูบริหารสามารถกํากับติดตามปจจัยตางๆ  ที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาการสอน  ปจจัยที่รบกวนบรรยากาศทางวิชาการ 
 8)  หนาที่หลักสําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหาร  คือ  การเยี่ยมชั้นเรียน และให 
คําปรึกษาหารือแนวทางปรับปรุงการสอน 
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  เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการในโรงเรียน
เปนผูที่มีอิทธิพลสูงสุด  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเปนผูมีอิทธิพลสูงสุดของ 
การปฏิบัติการสอนของครู – อาจารยโดยแสดงออกมาใหปรากฏชัดเจนถึงคุณลักษณะ  คานิยม  
และพฤติกรรมที่มุงเนนในผลสัมฤทธิ์ของความตองการการเรียนรูของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม   
กลาวคือ   สํานึกแรกของการบริหารจัดการ  คือ  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  เขาจะตองมอบหมาย 
งานประจํา   งานครูแตละชั้นเรียนอยางนอย  30  คร้ัง  เหมือนกับที่ไดปฏิบัติหนาท่ีในปที่ผานมา  
เขาสนับสนุนใหมีการปรับปรุงและพัฒนา การจัดการเรียนและการสอนดวยเทคนิคและวิธีการ
ตางๆ  ครู  อาจารยทุกคนใหความเคารพนับถือ  และพึงพอใจในความมุงมั่นเอาใจใสตอคุณภาพ 
นักเรียน  เขาเปนทั้งผูนําดานการบริหาร  และผูนําดานการสอนซึ่งมีความเชื่ออยูเสมอวาคุณภาพ 
การบริหาร  คุณภาพของนักเรียน  เปนความรับผิดชอบอันดับแรก  และอยูในมือครู  อาจารย   
ทุกคน 
 กลาวโดยสรุปหนาที่ของผูบริหารในงานวชิาการมีดังนี ้
 1)   งานที่เกี่ยวกับหลักสูตรผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเนื้อหาโครงสราง 
ของหลักสูตร 
 2)   งานที่เกี่ยวกับนิเทศการสอน  ผูบริหารตองเปนผูมีหนาที่ติดตามชวยเหลือ 
ปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 
 3)   งานที่เกี่ยวกับการจัดตัวบุคลากรเขาสอนเพื่อใหสามารถบรรลุจุดมุงหมาย 
ทางการศึกษา  ผูบริหารควรมีสวนรวมในการเลือกสรรวางตัวบุคคล 
 4)   งานที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกตางๆ  เชน  การจัดหาวัสดุ  อุปกรณ   
ส่ือการสอน  คูมือครู  ตลอดจนความสวยงามสะดวกสบายของอาคารสถานที่  รวมถึงขวัญและ
กําลังใจของครูลวนมาจากผูบริหารทั้งสิ้น 
 5)   งานที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทั้งสิ้นทั้งมวลภายในองคการ  ซ่ึงเปนหนาที่ 
โดยตรงที่ผูบริหารจะตองเปนผูรับผิดชอบเพียงผูเดียวไมวาผลการประเมินจะออกมาเปนอยางไร 
ผูบริหารควรทําหนาที่ในการติดตามการประเมินผล  และจะตองคอยพัฒนาในสวนที่บกพรองให
เรียบรอยเพื่อนําไปสูการบรรลุจุดมุงหมายขององคการ 
 2.2.4  ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ 
                 การดําเนินการโครงการนํารองการปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาตางๆ  มี  8 พันธกิจ  ดังนี้ 

1)   การพัฒนาหลักสูตรระดบัสถานศึกษา 
2)   การปฏิรูปการเรียนรู 
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3)   การเทียบระดับการศกึษาและการเทยีบโอนผลการเรียน 
4)   การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

 5)   การจัดเครอืขายและแหลงการเรียนรู 
 6)   การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 
 7)   การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8)   การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 2.2.5  เปาหมายการบริหารงานวิชาการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่พัฒนาสถานศึกษาใหมีศักยภาพ   และ
สมรรถนะสนับสนุนสงเสริมงานวิชาการของสถานศึกษาโดยเนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู ความสามารถและศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  ตลอดจนสถานศึกษามีการพัฒนาและ
บริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา  
 2.2.6  กลยุทธการบริหารงานวิชาการ 
  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยดําเนินการดังนี้ 
 1)   ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในเขตพื้นที่เขาสูระบบ
การประกันคุณภาพ 
 2)   พัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบใหมีคุณภาพสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา 
 3)   สงเสริมระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู 
 4)   สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐาน 
การเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5)   ประสานการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษากับแหลงการเรียนรูในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 
 6)   สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการใชส่ือ  และเทคโนโลยี
โดยเนนการพัฒนาความสามารถทั้งความรู  ทักษะ  และการแสวงหาความรูดวยตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเต็มศักยภาพ 
 7)   สรางเกณฑมาตรฐานคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา 
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 2.2.7  ตัวช้ีวดัหลักความสําเร็จของสถานศึกษามีดังนี ้
 1)   สถานศึกษามีระบบสารสนเทศ  (School Profile) 
 2)   มีหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
 3)   มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4)   มีการเทียบโอนความรูอยางเปนระบบ 
 5)   มีแหลงการเรียนรูในชุมชน 
 6)   มีมาตรฐานคุณภาพวิชาการในระดับสถานศึกษา 
 

2.3   การดําเนินงานบริหารงานวิชาการ 

 
 2.3.1  การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
  1)   ขอบขายพนัธกิจ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  27  กลาวถึง  บทบาท
หนาที่ของสถานศึกษาในการนําหลักสูตรไปใช  ซ่ึงไดกําหนดไววา  “ใหคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเปนไทย   ความเปนพลเมืองดี
ของชาติ   การดํารงชีวิต  และการประกอบอาชีพ   ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  และใหสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ินคุณลักษณะที่พึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ 
ครอบครัว  ชุมชน  สังคม   และประเทศชาติ”   เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ  ดังกลาว   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  จึงไดมีการกระจายอํานาจ
ใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนรูขึ้นใชเอง
โดยใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานวิชาการ  โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทําสาระของ 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ินและศักยภาพของสถานศึกษา  ซ่ึงมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
   (1)   การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
   (2)   การจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษา 
   (3)   การวางแผนการบริหารจัดการหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   (4)   การดําเนนิการบริหารจดัการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   (5)   การนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมนิผล 
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   (6)   สรุปผลการดําเนินงาน 
   (7)   การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหาร  จัดการหลักสูตร 
  2)   วัตถุประสงค 
                 (1)   เพื่อใหสถานศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินและศักยภาพของ 
สถานศึกษา 
  3)   ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
   (1)   บุคลากรตางๆ  ที่มีความเกี่ยวของมีความรูความเขาใจหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและยอมรับการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
   (2)   มีการจัดตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดตางๆ  ซ่ึงมีความรู   
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (3)   บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบความเคลื่อนไหวใน 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  รวมทั้งพรอมที่จะใหความรวมมือใน 
การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา   
   (4)   สถานศึกษามีระบบสารสนเทศและมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
ธรรมนูญสถานศึกษา 
   (5)   บุคลากรของสถานศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถนําความรูไปใช
ในการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
    (6)   สถานศึกษามีหลักสูตรของตนเอง  ซ่ึงรวมทั้งมีแผนการจัดการเรียนรูที่ 
สอดคลองกับผลการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา 
    (7)   ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
    (8)   สถานศึกษาและเขตพื้นที่  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานการบริหาร 
หลักสูตรของสถานศึกษา 
  4)   วิธีดําเนินการ 
   (1)   การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
     ก.  สรางความตระหนักใหแกบุคลากรในสถานศึกษา  และชุมชนใหเห็น
ความสําคัญ  และรวมมือกันบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 
     ข.  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดทําหลักสูตร  และการจัดการเรียนรู 
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     ค.  แตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตร  และงานวิชาการของสถานศึกษาและ
อนุกรรมการกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  เพื่อดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร  และงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
     ง.  จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ 
     จ.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
     ฉ.  ประชาสัมพันธใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน   หนวยงาน  องคกร 
ในชุมชนไดทราบ 
   (2)   การดําเนนิการจัดทําสาระของหลักสูตรของสถานศึกษา 
    ก.  กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  จุดหมาย 
     ข.  จัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
    ค.  จัดทําสาระของหลักสูตร 
     ก)   กําหนดผลการเรียนรูทีค่าดหวังรายปหรือรายภาค 
     ข)   กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
     ค)   กําหนดเวลาจํานวนหนวยกิตสําหรับสาระการเรียนรูรายปหรือ 
รายภาค 
      ง)   จัดทําคําอธิบายรายวิชา 
     ง.   ออกแบบการเรียนรู 
      ก)   กําหนดกจิกรรมการเรียนรู 
 ข)   กําหนดสื่อการเรียนรู 
 ค)   กําหนดวธีิการวัด  และประเมินผล 
 ง)   ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 จ)   กําหนดรูปแบบ   วิธีการ   เกณฑการตัดสิน   เอกสาร   หลักฐาน 
การศึกษา 
   (3)   การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ก.  ผูบริหารทําความเขาใจกับครูและวางแผนดําเนินการรวมกันในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
 ข.  วางแผนการจัดบริการแนะแนวของสถานศึกษา 
 ค.  วางแผนการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา  เชน   
กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูตางๆ  และกิจกรรม 
ที่สนองความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของผูเรียน   
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 ง.  ปฏิบัติการบริหารหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  ก)   ดําเนินการบริหารหลักสูตรขั้นพื้นฐานตามที่สถานศึกษากําหนดไว 
 จ.  การนิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินการบริหารหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 
  ก)   จัดเตรียมขอมูล  กระบวนการทํางาน  และบุคลากรในสถานศึกษา
ที่สามารถใหขอมูลที่เปนปจจุบัน 
  ข)   รับการนิเทศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ค)   นําผลการนิเทศ  และขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
หลักสูตร  และงานวิชาการของสถานศึกษา 
  ง)   สรุปผลการดําเนินงานบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 

(ก)   เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของครู 
(ข)   รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตามเวลาที่กําหนด 
(ค)   รายงานผลการดําเนินงานเปดเผยใหผูเกี่ยวของรับทราบ 

  จ)   ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 
(ก)  นําผลการนิเทศ และรายงานผลการประเมินไปใชวางแผน  

ปรับปรุงการบริหารหลักสตูรของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 7)  มีแนวทาง
ในการดําเนินการดังนี้ 
 1)   เปนการจัดการศึกษาตอเนื่อง 12  ป  แบงเปน  4  ชวงชั้น  ชวงชั้นละ  3  ป  คือ 
  ชวงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 
 ชวงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 
 ชวงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 
  ชวงชั้นที่ 4  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 
 2)   เปนการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายอยางมีคุณภาพ  มุงหวังใหผูเรียน 
ไดเลือกตามความเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริง 
 3)   เปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน  โดยกําหนดมาตรฐาน
เพื่อใชเปนเกณฑในการพัฒนาผูเรียน 
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 4)   กําหนดสาระการเรียนรูเปน  8  กลุม  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 (1)  สาระการเรียนรู  8  กลุมประกอบดวย 
 ก.   ภาษาไทย 
 ข.   คณิตศาสตร 
 ค.   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ง.   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 จ.   สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ฉ.   ศิลปศึกษา 
 ช.   การงานและอาชีพ 
 ซ.   ภาษาตางประเทศ 

สาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  จะประกอบดวยสาระการเรียนรูแกน และ
สาระการเรียนรูเลือก 
 (2)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เปนกระบวนการที่สรางเสริมและพัฒนาผูเรียนใน 
ดานตางๆ  รวมทั้งมุงปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  รวมทั้งการจัดกระบวน 
การแนะแนวใหผูเรียนรูจักตนเองและผูอ่ืน  และรูวิธีการจัดการกับตนเองอยางสรางสรรค 
 5)   สัดสวนเวลาการจัดสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 เพื่อใหการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  บรรลุผลตามจุดมุงหมายของ 
หลักสูตรตองกําหนดสัดสวนเวลาของสาระการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ไวดังนี้ 

(1)   ชวงชั้นที่ 1  ชั้น ป.1 - 3  มีเวลาเรียนประมาณปละ  800 - 1,000  ชั่วโมง  
โดยใชเวลาเรียนสาระการเรียนรูแกน  80 %  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน   20  % 

(2)   ชวงชั้นที่ 2  ช้ัน ป. 4 - 6  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800 - 1,000 ชั่วโมง   
มีสัดสวนเวลาเรียนสาระการเรียนรูแกน  70 %  สาระการเรียนรูเลือก  10 %  และกิจกรรมพัฒนา 
ผูเรียน  20 % 

(3)   ชวงชั้นที่ 3  ชั้น ม.1 - 3  มีเวลาเรียนปละ  1,200 ช่ัวโมง  มีสัดสวน 
เวลาเรียนของสาระการเรียนรูแกน  50 %  สาระการเรียนรูเลือก  35 %  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
15 % 

(4)   ชวงชั้นที่ 4  ชั้น ม.4 - 6  มีเวลาเรียนไมนอยกวาปละ 1,200  ชั่วโมง   
มีสัดสวนสาระการเรียนรูแกน  35 %  (จํานวน  30 หนวยกิต)  สาระการเรียนรูเลือก  53 %   และ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  12 %   (ประมาณ  400 ชั่วโมง) 
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 6)   การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูมีความสามารถ
พิเศษ  และการเฉพาะทาง ตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและสามารถ
พิจารณาปรับลดหรือเพิ่มระดับคุณภาพของมาตรฐานใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายนั้นๆ ได 
 ในการจัดทําสาระของหลักสูตรการศึกษา   ซ่ึงสถานศึกษาจะตองจัดใหมี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยผูสอน  ผูบริหาร 
สถานศึกษา  และมีคณะที่ปรึกษาประกอบดวย  ผูแทนชุมชน  ผูปกครอง  ศิษยเกา  ผูทรงวุฒิและ 
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรที่มีอยูในทองถ่ินหรือในสถาบันการศึกษาตางๆ ทําหนาที่ใหคําปรึกษา  
วางแผนกําหนดหลักสูตรสนับสนุน  สงเสริม  ตลอดจนกํากับ  ติดตาม  ประเมินและพัฒนา 
หลักสูตรของสถานศึกษา  อาจดําเนินการ  ในระดับกลุมโรงเรียนหรือสหวิทยาเขตหรือเขตพื้นที่
การศึกษาได   นอกจากนี้  สถานศึกษาอาจตั้งคณะอนุกรรมการระดับกลุมสาระเพื่อพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาของกลุมสาระตางๆ  ทั้ง  8 กลุม  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 การจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสวนกลางเปนผูกําหนดสิ่งเหลานี้ 

1)   หลักการ 
2)   จุดมุงหมาย 
3)   มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ 
4)   สาระการเรียนรูกลุมสาระ 
5)   สาระการเรียนรูชวงชั้น 
6)   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 แนวทางการจัดทําสาระหลักสูตรของสถานศึกษา  ในสวนของสถานศึกษาจะตอง
เปนผูจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาใน  3 สวน  ดังนี้ 

1)   กําหนดสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูรายป / รายภาค  ของทั้ง   
8  กลุมสาระ  ตลอดจนการจัดทําคําอธิบายรายวิชา  หนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู 

2)   กําหนดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
3)   กําหนดคณุลักษณะทีพ่งึประสงคของสถานศึกษา 

 จากการนําขอกําหนดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปพิจารณาจัดทํา
สาระของหลักสูตรสถานศึกษา  จะตองสอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการของผูเรียน  
ชุมชน   สังคม และประเทศชาติ  เปนสําคัญ 
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 องคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  27 วรรคสอง   
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับปญหาใน
ชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  
ชุมชน   สังคมและประเทศชาติ  ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น 
 หลักสูตรสถานศึกษา  เปนแผนหรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัด 
การศึกษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสู 
ศักยภาพสูงสุดของตน  รวมถึงลําดับข้ันของมวลประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม   
ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติและประสบความสําเร็จในการเรียนรู  รูจักตนเอง   
มีชีวิตอยูในโรงเรียน   ชุมชน  สังคม  และโลกอยางมีความสุข 
 หลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญตอการชวยพัฒนาผูเรียนในทุกๆ  ดาน 
สามารถชี้แนะใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  อาจารย  ตลอดจนผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
ไดพยายามจัดมวลประสบการณใหแกผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานความรู  ทักษะ  คุณธรรม   
จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคบรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษา 
 ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาถือเปนกระบวนการในการวางแผนการจัด
กิจกรรม การเรียนรูทุกประเภท  เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดหมายที่กําหนดไว  
ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ  ไดแก 
 1)   ทิศทางและเปาหมายของการจัดการศกึษา 
               2)   จุดมุงหมาย 
               3)   คุณลักษณะอันพึงประสงค 
               4)  โครงสรางหลักสูตร 
               5)   สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
               6)   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
               7)   การสงเสริมการเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
               8)   การวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู 
 9)   ปจจยัสนบัสนุนดานอื่นๆ 

มีรายละเอียดดังนี ้
 1)   ทิศทางและเปาหมายของการจัดการศกึษา 
               ทิศทางและเปาหมายของการจัดการศึกษาเปนการแสดงใหเห็นถึง 
จุดหมายปลายทางที่เปนความสําเร็จของการจัดการศึกษา  เปนส่ิงที่คาดหวังและเปนความตองการ
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สูงสุดอาจแสดงจุดเนนและผลการเรียนรูที่สถานศึกษาตองการใหเกิดกับผูเรียนอยางกวางๆ   เมื่อ 
ผูเรียนจบหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ  ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยมี 
ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   ผนวกกับแนวโนมของ 
การพัฒนาและตรงตามความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  การกําหนดทิศทางและเปาหมาย 
ที่ชัดเจนจะสามารถนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดตรงตามที่หลักสูตรการศึกษาตองการจึงนับไดวา
การกําหนดทิศทางและเปาหมายของการจัดการศึกษาเปนองคประกอบอันดับแรกที่มีความสําคัญ
อยางยิ่ง 
 2)   จุดมุงหมาย 
 จุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษา   เปนการกําหนดคุณลักษณะที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนเพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ   มีความสมดุลทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา   และ
สังคมพึ่งตนเองไดสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ทั้งนี้  สถานศึกษาสามารถกําหนด 
จุดหมายของหลักสูตรไดโดยตรงตามความตองการของชุมชนและสอดคลองกับทิศทางเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  การกําหนดจุดหมาย  สามารถกําหนดไดใน  2  ระดับ  คือ 
 (1)  ระดับบุคคล  โดยมุงเนน  สงเสริม  พัฒนาใหเกิดความเจริญงอกงาม
ของแตละบุคคล  ดานจิตวิญญาณ  จริยธรรม  มุงจัดสรรโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู  เปน 
การเตรียมผูเรียนทุกคนใหมีโอกาสที่ดี  มีประสบการณของชีวิต 
 (2)  ระดับสังคม  โดยมุงเนนใหเกิดความเจริญงอกงามของสังคมโดย 
สวนรวม 
  แนวทางการกาํหนดจดุหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  มีดังนี ้

จุดมุงหมาย  1  หลักสูตรสถานศึกษาควรมุงจัดสรรโอกาสใหผูเรียน 
ทุกคนไดเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ 

หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาความเพลิดเพลิน  และพันธสัญญาตอ 
การเรียนรูประหนึ่งเปนวิธีสรางกําลังใจและเราใจใหเกิดความกาวหนาแกผูเรียน  อยางเปนไป
ไดมากที่สุด  มีความรูสูงสุดสําหรับผูเรียนทุกคน  ควรสรางความเขมแข็ง  ความสนใจ  และสราง
ประสบการณใหผูเรียน และพัฒนาความมั่นใจในสมรรถวิสัยของผูเรียน  ใหเรียนและทํางาน 
อยางเปนอิสระและรวมใจกัน  ควรใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูสําคัญๆ ในการอานออกเขียนได   
คิดเลขเปน  ไดขอมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยีส่ือสาร  สงเสริมจิตใจที่อยากรูอยากเห็น  และ
สมรรถวิสัยการคิดอยางมีเหตุผล 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 30 

จุดมุงหมายท่ี  2  หลักสูตรสถานศึกษาควรมุงสงเสริมการพัฒนา   
ดานจิตวิญญาณ  จริยธรรม  สังคมและวัฒนธรรมของผูเรียน และเตรียมผูเรียนทุกคนใหมีโอกาสที่ดี   
มีประสบการณของชีวิตและมีความรับผิดชอบ 

หลักสูตรสถานศึกษาควรสงเสริมการพัฒนาดานจิตวิญญาณ   
จริยธรรม   สังคม  วัฒนธรรม  และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหวางถูกหรือผิด   
เขาใจซาบซึ้งในความเชื่อของตน  ความเชื่อในวัฒนธรรมที่แตกตางกันวามีอิทธิพลตอปจเจกชน  
และสังคม   หลักสูตรสถานศึกษาควรสืบทอดคานิยมที่ยืนนาน   พัฒนาหลักคุณธรรมและ 
ความอิสระของผูเรียนชวยใหเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ  ใหการระวังดูแล  ความเขาใจ   
ตลอดจนยอมรับนับถือในเรื่องสภาพแวดลอมที่ตนดํารงชีวิตอยู   ยึดมั่นในพันธสัญญาตอ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับสวนตน ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลกหลักสูตรสถานศึกษา
ควรสรางใหผูเรียนมีความพรอมในการเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจแบบมีขอมูลเปนอิสระ  ทั้งเขาใจ 
ในความรับผิดชอบชั่วดี 
 จุดมุงหมายทั้งสองนี้ตางเสริมแรงซึ่งกันและกัน  การพัฒนาสวนตน
ของผูเรียนในดานจิตวิญญาณ  จริยธรรม  สังคม และวัฒนธรรมตามจุดมุงหมายที่ 2  มีสวนสําคัญยิ่ง 
ในการเสริมสรางความสามารถในการเรียนรู  และการมีสัมฤทธ์ิผลของผูเรียนตามจุดมุงหมายที่ 1 
ในทางกลับกันหลักสูตรสถานศึกษาที่มุงจัดสรรโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรู  และมีผลสัมฤทธิ์
ยอมเสริมแรงใหผูเรียนพัฒนาจิตวิญญาณ   จริยธรรม   สังคม และวัฒนธรรมการพัฒนาทั้งสองดาน
จําเปนอยางยิ่งตอการยกมาตรฐานความรูของผูเรียน 
 3)   คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึงเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปน
คนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทย  โดยสถานศึกษาสามารถ
กําหนดขึ้นไดตามความตองการ  ซ่ึงสอดคลองกับสภาพปญหา  และความจําเปนของชุมชนที่ 
สถานศึกษาตั้งอยูโดยมุงพัฒนาผูเรียนเปนกรณีเฉพาะ  นอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว 
ในมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระตางๆ 
 สถานศึกษาจะตองกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  ซ่ึง 
ไดแก  คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่สถานศึกษาตองการปลูกฝงใหแกผูเรียนเปนกรณีเฉพาะ 
นอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาตางๆ  ตามสภาพปญหา 
และความตองการ   ทั้งนี้อาจพิจารณากําหนดจากคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่มีอยูในสาระ
การเรียนรูกลุมสาระตางๆ  หรือพิจารณากําหนดขึ้นมาใหมก็ได 
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 สถานศึกษาตองปลูกฝงและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ดังกลาวตลอดเวลาขณะที่จัดการเรียนรูสาระการเรียนรูตางๆ  ทั้งโดยตรง  คือ  ในกรณีที่คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคเหลานั้น  ไดมีการกําหนดใหเปนมาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูรายป   
รายภาค  หรือโดยออม   ดวยการสอดแทรกในขณะที่จัดการเรียนรูสาระการเรียนรูตางๆ ในกรณี 
ที่คุณลักษณะอันพึงประสงคดังกลาวไมไดมีการกําหนดใหเปนมาตรฐานการเรียนรูของสาระ 
การเรียนรูรายป  รายภาค 
 สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดผล  และประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงคควบคูไปกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในดานความรู  ทักษะ กระบวนการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ตามมาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูรายป  รายภาคนั้นๆ  
ซ่ึงมีแนวทางการปฏิบัติได  2  ลักษณะ  คือ 
  กรณีที่คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาไดถูกกําหนดใหเปน 
มาตรฐานการเรียนรูของสาระการเรียนรูรายป  รายภาคแลว ผูสอนตองจัดใหมีการวัดผลประเมินผล
ตามปกติเชนเดียวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรูดานความรู  และดานทักษะกระบวนการ 
เพียงแตใหมีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยเฉพาะเพื่อ
นําไปใชขอมูลในการประเมินผลรวมในแตละป  แตละภาคเรียน 
  สําหรับในกรณีที่คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาไมไดถูก
กําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรู  ดานคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม  ในสาระการเรียนรูรายป  
รายภาคใดผูสอนสาระการเรียนรูรายป  รายภาคนั้น  ตองปลูกฝงและพัฒนาคุณลักษณะและ 
อันพึงประสงคนั้น   สอดแทรกไปในการจัดการเรียนรู  รวมทั้งใหมีการวัดผลและประเมินผล  และ
การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไวสําหรับใช 
เปนขอมูลในการประเมินผลรวมในแตละป  แตละภาคเรียน 
  ในแตละป  แตละภาคเรียนสถานศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลรวม
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนโดยใหผูสอนทุกคน  ผูเรียน  ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ 
ทุกฝายมีสวนรวมในการประเมินผล  และใหประเมินในลักษณะของการวิจัยไมใชการประเมิน 
เพื่อตัดสินใหระดับผลการเรียนรวมทั้งใหมีการนําเอาผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนา 
ผูเรียนในปตอๆ ไปดวย  ทั้งนี้สถานศึกษาตองกําหนดวิธี  เครื่องมือ  และเกณฑการประเมินผล 
ใหชัดเจนเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสารแนวทางการวัด  และประเมินผลผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละชวงชั้น  สถานศึกษาตองจัดใหมีการวัดและประเมินผลรวมดาน 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน  โดยคณะกรรมการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษาแลวนําเอาผลการประเมินผลมาใชเปนเกณฑการผานชวงชั้นของผูเรียน 
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  ทั้งนี้   สถานศึกษาตองแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลดานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคเพื่อทําหนาที่กําหนด  และประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
ในแตละชวงชั้น  และนําผลการประเมินไปเปนเกณฑการผานหลักสูตรแตละชวงชั้นในกรณี 
ที่ผูเรียนที่ไมผานประเมินตองใหผูเรียนไดปรับปรุงตนเองดวยการใหปฏิบัติกิจกรรมบริการสังคม
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
  สําหรับแนวทางการดําเนินงานกําหนดลักษณะอันพึงประสงคของ 
สถานศึกษา  มีดังนี้ 
  (1)   สถานศึกษาตองรวมกับชุมชนกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเปน
ของสถานศึกษา 
   (2)   กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  โดยใหประกอบดวยบุคคลที่ เกี่ยวของ  ไดแก  ผูบริหาร  ผูสอน  ผูปกครองและ 
ผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อทําหนาที่ประเมินผลรวมดานคุณลักษณะอันพึงประสงคในแตละชวงชั้น  และ 
นําผลการประเมินสวนหนึ่งของเกณฑการผานชวงชั้นผูเรียน 
  (3)   จัดระบบ  วิธีการ  เครื่องมือ  และเกณฑการประเมิน  ตลอดจน 
การจัดเก็บขอมูลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนแตละคน 
 (4)   ใหผูสอนทุกคน  ผูเรียน  ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  โดยใชวิธีการที่เหมาะสม  สอดคลอง  ครอบคลุม 
โปรงใส  และเชื่อถือได 
  (5)   ใหมีการบันทึกผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
อยางเปนระบบ  และมีการรายงานผลการพัฒนาดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 
เปนรายภาค  รายป  และรายชวงชั้น 
  จะเห็นไดวา   สถานศึกษาตองรวมกับชุมชน   กําหนดคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม   
คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่สถานศึกษาจะกําหนดเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น  
สามารถกําหนดขึ้นไดตามความตองการโดยใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความจําเปนที่จะตอง
มีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมดังกลาวใหแกผูเรียนเพิ่มจากที่กําหนดไวในกลุม
สาระการเรียนรูกลุมตางๆ 
  4)   โครงสรางหลักสูตร 

โครงสร างหลักสูตร   เปนการแสดงเห็นถึงมวลประสบการณที่ 
สถานศึกษา  จัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดหลักสูตรที่ผูเรียนไดเรียนอยูในสถานศึกษานั้นๆ   
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โดยแบงเปนชวงชั้นที่ 1  (ช้ันประถมศึกษาปที่  1 – 3)   ชวงชั้นที่ 2  (ช้ันประถมศึกษาปที่  4 – 6)    
ชวงชั้นที่ 3  (ชวงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3)   และชวงชั้นที่ 4   (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6)  ในแตละ
ชวงชั้นแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมทั้ง
กําหนดสัดสวนของเวลาหรือหนวยกิตการเรียนของแตละสาระการเรียนรูเปนรายป  รายภาคใหเห็น
ชัดเจน 
 ดังนั้น  สถานศึกษาจึงจําเปนตองมีการกําหนดโครงสรางหลักสูตรทั้ง   
8  กลุมสาระในแตละชวงชั้น  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
 (1)   ศึกษาและวิเคราะหการจัดสัดสวนของการจัดสาระการเรียนรูแกน
และสาระการเรียนรูเลือกรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของแตละชวงชั้นจากหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 (2)   วิเคราะหเวลาในการจัดการเรียนรูแตละชวงชั้นตามที่หลักสูตร
กําหนดโดยสถานศึกษานํามาปรับเพิ่ม  หรือลดไดตามความเหมาะสม 
 (3)   วิเคราะหการจัดสัดสวนการจัดสาระการเรียนรูแกน  สาระการเรียนรู
เลือกและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในแตละชวงช้ัน  มาพิจารณาจัดสัดสวนเวลาเปนรายป
สําหรับชวงชั้น  ป.1-3,  ป.4-6   และ ม.1-3  และจัดเปนรายภาคสําหรับชวงชั้น  ม.4 - 6 
 (4)   นํารายละเอียดการกําหนดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลามาจัดทํา
เปนโครงสรางหลักสูตรของทั้ง  8 กลุมสาระในแตละชวงชั้น  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

สาระการเรียนรู เปนการกําหนดมวลประสบการณทั้งที่เปนเนื้อหาและ
กระบวนการเรียนรูที่ใชเปนสื่อเพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นตามศักยภาพของ
ตนเอง และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว  สถานศึกษาตองกําหนดสาระการเรียนรู 
เปนรายป  รายภาค  ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว  โดยคํานึงถึง 
สภาพปญหา  ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

สาระการเรียนรูแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  (1)  สาระการเรียนรูบังคับ 
ซ่ึงเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน  และ  (2)  สาระการเรียนรูเลือก   
ซ่ึงเปนสาระการเรียนรูที่ตอบสนองความตองการ  ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจ 
ของผูเรียนรวมทั้งสนองตอความตองการของผูปกครองและชุมชน  ทั้งดานวิชาการวิชาชีพ  และ
เฉพาะทาง 
 5)   สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
  มาตรฐานการเรียนรู  เปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนเมื่อ 
เรียนจบจากสถานศึกษานั้นๆ โดยแสดงใหเห็นถึงดานความรู  ทักษะ  คุณธรรมจริยธรรมของแตละ
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สาระการเรียนรูกลุมสาระตางๆ  ที่สถานศึกษาจัดใหกับผูเรียน  โดยสถานศึกษาตองกําหนด 
มาตรฐานการเรียนรูรายป  รายภาค  ซ่ึงมาตรฐานการเรียนรูจะมีความสัมพันธกับสาระการเรียนรู 
สถานศึกษาตองจัดทํามาตรฐานการเรียนรูรายป  รายภาค  ซ่ึงเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณภาพของ 
ผูเรียนดานความรู  ทักษะ และคุณธรรมแตละกลุมสาระการเรียนรูซ่ึงมีความสําคัญและสงผลตอ 
การประเมินผลการเรียนรูในแตละภาคเรียน  และแตละปการศึกษา 
  เพื่อใหการจัดทําสาระและมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรสถานศึกษา
เปนไปดวยความเรียบรอย  สถานศึกษาอาจพัฒนาและดําเนินการตามแนวทาง  ดังนี้ 
  (1)   กําหนดมาตรฐานการเรียนรูรายปหรือรายภาค  โดยวิเคราะหจาก
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่กําหนดไวในแตละกลุมสาระการเรียนรูมาจัดเปนมาตรฐานการเรียนรู
รายป  หรือรายภาคที่ระบุถึงความรู  ความสามารถของผูเรียน  ซ่ึงจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรูในแต
ละป  หรือ ภาคเรียนนั้น 
 ทั้งนี้สําหรับการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูรายป หรือรายภาค 
ของสาระการเรียนรูเลือกใหสถานศึกษากําหนดไดตามความเหมาะสมของแตละโปรแกรมที่ 
สถานศึกษาจัดอยู 
  (2)   กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  (โดยวิเคราะหจาก 
มาตรฐานการเรียนรูรายป  หรือรายภาคที่กําหนดไวในขอ 1) ใหสอดคลองกับสาระและมาตรฐาน
การเรียนรูกลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  รวมทั้งสอดคลองกับสภาพความตองการ 
ของทองถ่ินและชุมชน 
  (3)   กําหนดเวลา และจํานวนหนวยกิต  สําหรับสาระการเรียนรูรายป  
รายภาค  ทั้งสาระการเรียนรูแกน  และสาระการเรียนรูเลือก  ดังนี้ 
  ก.  ชวงชั้น  ป.1 – 3, ป.4 – 6  และ  ม.1 – 3   กําหนดสาระการเรียนรู
เปนรายป และกําหนดจํานวนคาบเวลาใหเหมาะสมสอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรูนั้น 
 ข.  ชวงชั้น  ม.4 – 6  กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาค  และ
กําหนดจํานวนหนวยกิตใหเหมาะสม  สอดคลองกับมาตรฐานและสาระการเรียนรูนั้น 
  ในการกําหนดจํานวนหนวยกิตของสาระการเรียนรูของภาค  สําหรับชวง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 - 6  ใชเกณฑการพิจารณา  ที่ใชเวลาจัดการเรียนรู  40  ช่ัวโมงตอภาคเรียนมีคา 
เทากับ  1  หนวยกิต 
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  สําหรับสาระการเรียนรู เลือกซึ่งเปนสาระเฉพาะของสายอาชีพหรือ
โปรแกรมเฉพาะทางอื่นๆ  ใชเกณฑการพิจารณา  คือ  สาระการเรียนรูที่ใชเวลาจัดการเรียนรู
ระหวาง  40 – 60  ช่ัวโมงตอภาคเรียน  มีคาเทากับ  1 หนวยกิต   ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกําหนด
ตามความเหมาะสมและใชหลักเกณฑเดียวกัน 
  (4)   จัดทําคําอธิบายรายวิชา  โดยการนําเอามาตรฐานการเรียนรูรายป  
รายภาค  สาระการเรียนรูรายป  รายภาค  รวมทั้งเวลาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนด  ตามขอ  5.1,  
5.2  และ  5.3  มาเขียนเปนคําอธิบายรายวิชาโดยใหประกอบดวยช่ือรายวิชา จํานวนเวลาหรือ
จํานวนหนวยกิต  มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูของรายวิชานั้นๆ  ซ่ึงสามารถเขียน 
คําอธิบายรายวิชาไดหลายรูปแบบ   เชน 

รูปแบบที่  1   เขียนเปนความเรียงเสนอภาพรวมมาตรฐานการเรียนรู
และสาระการเรียนรูทั้ง  3  ดาน 

รูปแบบที่  2   เขียนแยกเปน  2  สวน  ประกอบดวย 
 มาตรฐานการเรียนรูเขียนเปนความเรียงสรุปภาพรวมของ 
มาตรฐานการเรียนรูทั้ง  3 ดาน  
 สาระการเรียนรูเขียนเปนขอความเรียงของขอบขายเนื้อหา 

รูปแบบที่  3  เขียนเปนความเรียง  ประกอบดวย  3  สวน  คือ  
ขอบขายกิจกรรมที่กําหนดกวางๆ  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา  ขอบขายเนื้อหา 
ที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูของรายวิชาและพฤติกรรมที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนอยาง
กวางๆ 

รูปแบบที่   4  เขียนเปนความเรียงประกอบดวย   4  สวน   คือ   
จุดประสงคของรายวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูรายวิชา   ขอบขายสาระการเรียนรู   
กิจกรรมการเรียนรู  วิธีการวัดและประเมินผล 

รูปแบบที่  5  เขียนแยกเปน  2  สวน  ประกอบดวย 
               มาตรฐานการเรียนรูเขียนใหครอบคลุมทั้ง  3  ดาน  เปนขอๆ 
โดยไมแยกดาน 
               สาระการเรียนรูเขียนเปนความเรียงครอบคลุมเนื้อหา  ทั้งนี้ 
คําอธิบายรายวิชาตองระบุช่ือวิชา  ช้ัน  และจํานวนเวลา / หนวยกิตดวย 
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 สําหรับชื่อรายวิชามีแนวทางในการกําหนด  ดังนี้  ช่ือรายวิชาของ
สาระการเรียนรูบังคับ ใหใชตามชื่อกลุมสาระการเรียนรู   สวนชื่อรายวิชาเลือก  กําหนดใหตาม
ความเหมาะสม   ทั้งนี้ตองส่ือความหมายไดชัดเจน  มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูที่กําหนด
ไวในรายวิชานั้น 

 (5)   จัดทําหนวยการเรียนรู  โดยการนําเอาสาระการเรียนรูรายป  รายภาค 
ที่กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูหนวยยอยๆ  เพื่อความสะดวกในการจัด 
การเรียนรูและผูเรียนไดเรียนรูในลักษณะองครวม  หนวยการเรียนรูแตละหนวยประกอบดวย  
มาตรฐานการเรียนรู  สาระการเรียนรูและจํานวนเวลาสําหรับการจัดการเรียนรู ซ่ึงเมื่อเรียนครบ 
ทุกหนวยยอยแลวผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูรายป  รายภาคของทุกรายวิชา 
โดยมีแนวทางดําเนินงาน  ดังนี้ 
   ก.  นําสาระการเรียนรูรายป   รายภาค  มาวิเคราะห  ซ่ึงจะแยก
ออกเปนหัวขอเรื่อง   หัวขอยอย 
   ข.  นําหัวขอเร่ือง  หัวขอยอย  มากําหนดเปนหนวยการเรียนรู  ทั้งนี้ 
ทําไดหลายรูปแบบ  
  6)   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู เ รียน   เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพิ่มเติม   
นอกเหนือจากการเรียนรูจากสาระการเรียนรูตางๆ  เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานจิตใจ  ดานรางกาย  
ดานอารมณและดานสังคม  สถานศกึษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมตามความเหมาะสม
กับวัย  วุฒิภาวะ  และความแตกตางระหวางบุคคล  เพื่อเกื้อกูลและสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระ 
การเรียนรูตางๆ  เปนการปลูกฝงอบรมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ฝก 
การทํางานที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยาง 
เปนระบบ  นอกจากนี้ยังตองจัดแนะแนวใหผูเรียนไดรูจักตนเอง  มีความเขาใจผูอ่ืน  มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง    มีขอมูลและสามารถตัดสินใจเพื่อการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือ 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโรงเรียนอาจจัดทําไดหลากหลายรูปแบบ   
เชน 
 (1)   จัดแบงสัดสวนเวลาของกิจกรรมตางๆ แลวกําหนดเวลาเรียนใน 
ตารางเวลาเรียนเชนเดียวกับกลุมสาระอีก  8  กลุมสาระ 
 (2)   จัดแบงสัดสวนเวลาของกิจกรรมตางๆ  แลวกําหนดเวลาเรียน 
บางสวนในตารางเวลาเรียนปกติกับบางสวนเรียนนอกเวลา 
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 (3)   จัดกิจกรรมตางๆ ไปดวยกัน  โดยวางแผนรวมกันระหวางกลุม
อาจารยที่ปรึกษา  กิจกรรมกําหนดเวลาเรียนบางสวนในตารางเวลาเรียนปกติกับบางสวนเรียนนอก
เวลา  ฯลฯ 
 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมใหเหมาะสม 
กับวัย  วุฒิภาวะและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
 ก.  การจัดกิจกรรมตางๆ  เชน  ชมรมวิชาการ  เพื่อเกื้อกูล  สงเสริม 
การเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 
 ข.  จัดกิจกรรมตามความสนใจ   ความถนัดตามธรรมชาติ  และ 
ความสามารถ   ความตองการของผูเรียนและชุมชน 
 ค.  จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงอบรมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพ   คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค   ฝกการทํางานที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม  เชน  กิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี   เปนตน 
 ง.  จัดกิจกรรมประเภทบริการดานตางๆ   ฝกการทํางานที่เปน
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม 
 จ.  มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอยางเปนระบบ  โดยใหถือ
วาเปนเกณฑ  ประเมินผลการผานชวงชั้นเรียน 
 7)   การสงเสริมการเรียนรู  และกระบวนการเรียนรู 
 เมื่อสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบรอยแลวเพื่อให 
การนําหลักสูตร    ดังกลาวไปใชใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาจึงจําเปนตองมี 
การสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู  และการจัดการกระบวนการเรียนรูโดยพิจารณาไดจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542   มาตรา 24   ซ่ึงไดกําหนดแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูไวหลายประการ  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูและการ
จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร 
เรียนรูที่กลาวไวทั้งหมด  หรืออาจจะเลือกสงเสริมสนับสนุนในบางเรื่องก็ได  เชน 

 (1)   สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   เปนภาษาที่
สองของโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ 
 (2)   สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความตองการ  
ความสนใจ  และความถนัดของผูเรียนโดยอาจจะจัดใหมีการสอนซอมเสริม หรือจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน  คอยใหคําปรึกษา  คําแนะนํา  และใหความชวยเหลือแกผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึง 
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 (3)   สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองโดย 
การจัดใหมีแหลงการเรียนรู  หองสมุด  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู  อยางเพียงพอ 
 (4)   สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดมีการเรียนรูอยางหลากหลาย  ทั้งใน
และนอกหองเรียน  รวมทั้งนอกสถานศึกษาดวย   เชน  ในชุมชนใกลๆ  บริเวณสถานศึกษา  ไดแก   
ตลาด  วัด  หรือสถานที่สําคัญๆ  รวมทั้งแหลงประกอบการที่มีอยูในชุมชน 
 8)   การวดัผลและประเมนิผลการเรียนรู 
 สถานศึกษาควรจัดใหมีการวัดผลและประเมินผล 
 (1)  วัดและประเมินผลตามสภาพจริงและถือวาเปนสวนหนึ่งของการจัด
กระบวนการเรียนรู 
 (2)  ประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย   ครอบคลุมและสอดคลอง
กับมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ 
 (3)  ประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียน 
 (4)  จัดใหมีการประเมินโดยการสอบขอเขียน  หรือประเมินผลการเรียน
จากแฟมสะสมงาน 
 (5)   จัดใหมีการประเมินดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามที่สถานศึกษา
กําหนด 
 โดยสรุป  จะเห็นไดวา  เมื่อสถานศึกษาไดจัดทําสาระของหลักสูตร 
สถานศึกษาตามกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวแลว  สถานศึกษาตองจัดทําเอกสารหลักสูตร 
ของสถานศึกษา  ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ  ดังที่ไดกลาวไวแลว  ทั้งนี้ สถานศึกษายังสามารถ
กําหนดองคประกอบของหลักสูตรที่ เปนประโยชนสูงสุดตอการนําหลักสูตรไปใชไดตาม 
ความเหมาะสม  เชน คําอธิบายรายวิชา  การสอนซอมเสริม  การใหการบาน  หองสมุดและ 
แหลงการเรียนรู  กิจกรรมนันทนาการ  การเยี่ยมบาน   การประสานงานกับชุมชน  เงื่อนไข 
ความสําเร็จ  เปนตน 
 9)   ปจจยัสนบัสนุนดานอื่นๆ 
  (1)  การจดัการศึกษาเฉพาะทาง 
 สถานศึกษาจัดใหมีการศึกษาเฉพาะทาง    ตามความตองการ   
ความสนใจ  และความถนัดของผูเรียน โดยจัดใหมีการสอนซอมเสริม  หรือจัดใหมีผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน  คอยใหคําปรึกษา  คําแนะนํา และใหความชวยเหลือแกผูเรียนทุกคนอยางทั่วถึง 
  (2)  การใหการบาน 
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  สถานศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญของการใหการบาน  เพื่อชวย
สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  นอกจากนั้นยังชวยใหผูเรียนรูจักใช
เวลาของตนที่อยูที่บานไดอยางเหมาะสม  ทั้งนี้  การบานที่ใหกับผูเรียนในแตละป จะไมเครงครัด
มากนัก  แตจะใหครูผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดการใหการบานที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน  
และสถานศึกษาจะประสานงานกับผูปกครองใหชวยดูแลเร่ืองการบานของผูเรียนดวย  ซ่ึงจะทําให
เกิดความสัมพันธอันดีตอกันระหวางสถานศึกษา  ผูปกครอง  และผูเรียน 
                       ก.  นําหัวขอเรื่อง  1  หัวขอยอยมาเขียนเปนหนวยการเรียนรู 
                       ข.  นําหัวขอเรื่อง  หัวขอยอยมาบูรณาการ  โดยพิจารณาจากสาระ 
การเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกันดังนี้ 
   ก)   บูรณาการภายในกลุมสาระ 
   ข)   บูรณาการระหวางกลุมสาระ 
 ค.  ตั้งชื่อหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู 
 ง.  กําหนดเวลาของแตละหนวยการเรียนรูตามความเหมาะสม 
  (3)  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู   
ผูสอนมีอิสระในการออกแบบแผนการจัดเรียนรูของตนเองซึ่งมีไดหลากหลายรูปแบบ  แตอยางไร 
ก็ตาม  ผูสอนควรปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนที่กําหนดไววาใหใชรูปแบบ ถาโรงเรียนไมได
กําหนดรูปแบบไวจึงเลือกแบบที่ตนเองเห็นวาสะดวกตอการนําไปใช สรุปขั้นตอนการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูไดดังนี้ 
 ก.  เลือกรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูและนําหนวยการเรียนรูที่
กําหนดไวแลวมาพิจารณาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
 ข.  ตั้งชื่อแผนตามหัวขอสาระการเรียนรู 
 ค.  กําหนดจํานวนเวลา  ระบุระดับชั้น 
 ง.  วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูจากมาตรฐานการเรียนรูรายป   
รายภาค  ที่เลือกไวเขียนเปนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา  โดยยึดหลักการเขียนจุดประสงค 
การเรียนรูของ ลินน   มอริส  (Lynn   Morris.  อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 24)  ที่วา 
จุดประสงคการเรียนรูตอง 
 ก)   บรรยายจุดหมายปลายทางไมใชวิธีการ 
 ข)   สะทอนถึงระดับตางๆ  ของทักษะที่เกิด 
 ค)   ใชคํากริยาที่เปนรูปธรรม  และใชองคประกอบ  3 สวน  ตาม
แนวทางของโรเบิรต   เมเจอร   (Robert   Meger.  อางถึงใน  กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 24) 
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 (ก)   พฤติกรรม  (Overall Behavior) 
 (ข)   สถานการณหรือเงื่อนไข  (Important Conditions) 
 (ค)   เกณฑ  (Criterion) 
 จ.  เลือกจุดประสงคการเรียนรูที่วิเคราะหไวแลวเฉพาะขอที่สัมพันธ
กับหัวขอสาระการเรียนรู  กําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรู  หรือจุดประสงคปลายทางตาม 
ธรรมชาติวิชา 
 ฉ.  วิเคราะหสาระการเรียนรูเปนรายละเอียด   สําหรับนําไปใชใน 
การจัดการเรียนรู  สาระการเรียนรู  จะเปนเนื้อหาใหมของมวลเนื้อหาที่กําหนดไวที่จําเปนตองสอน 
 ช.  กําหนดจุดประสงคตามลําดับความยากงายของเนื้อหานั้นๆ 
 ซ.  เลือกกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 
 ฌ.  เลือกส่ือ   อุปกรณ  หรือแหลงการเรียนรูสําหรับใชประกอบ 
การจัดการเรียนรู  การดําเนินการทั้งหมดในระบบการศึกษาตองมีความเชื่อมโยงสัมพันธและ 
สงเสริมเกื้อกูลซ่ึงกันและกันทั้งระบบ  เพื่อมุงการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนสําคัญ   
แนวทางการดําเนินการ  มีดังนี้ 
 ก)   สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรูยึดผูเรียน
เปนสําคัญ  โดยสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสูแนวทางการปฏิรูป 
การเรียนรู 
 ข)   การพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู 
 ค)   การวิจัยเพื่อการศึกษาทางเลือกในการสนับสนุนการปฏิรูป 
การเรียนรู 
 ง)   จัดระบบการแนะแนวเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู 
 จ)   การนิเทศติดตาม  ดูแลการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษา
และในเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.3.2  การปฏิรูปการเรียนรู 

1)   ขอบขายพนัธกิจ 
การปฏิบัติการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ได 

มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรู โดยเนนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนรูจักตนเอง 
รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   รวมทั้งการพัฒนา 
ความเจริญงอกงามทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  เปนการเรียนรูเพื่อปรับตัวใหเขากับ
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สภาพแวดลอมหรือสถานการณตางๆ  และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงาม   
กลาวคือ  เปนคนเกง  คนดี  คนที่มีความสุข  และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 42 

2)   วัตถุประสงค 
เพื่อใหสถานศึกษาไดพัฒนาการเรียนรู และปรับกระบวนการเรียนการสอน

โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
3)   ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(1)   ครูในสถานศึกษาไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ                          

4)   วิธีดําเนินการ 
(1)   สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ก.  วางแผนการพัฒนางานในโรงเรียนทั้งระบบใหสอดคลองกับ 
การปฏิรูปการเรียนรู 

ข.  กระตุนและสรางความตระหนักในภาระหนาที่ครู 
ค.  ดูแลในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวทาง 

การปฏิรูปการเรียนรู 
ง.  การจัดระบบแนะแนวในโรงเรียน 
จ.  จัดระบบการปองกันคุณภาพภายใน 
ฉ.  ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนรู 
ช.  พัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 

(2)   การพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู 
ก.  สงครูเขารวมพัฒนาครูเปนครูแกนนํา 
ข.  เปดโอกาสใหครูแกนนําไดพัฒนางานในสภาวะการทํางานปกติ 
ค.  เปดโอกาสใหครูแกนนําที่เปนตนแบบไดขยายเครือขาย 

(3)   การนิเทศติดตาม  กํากับ  ดูแล  การปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษา 
ก.  วางแผนและดําเนินการนิเทศภายใน 
ข.  รับการนิเทศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ค.  นําผลการนิเทศ  และขอเสนอแนะไปปรับปรุง  

(4)   การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู 
ก.  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนที่ครอบคลุมกลุม

สาระการเรียนรู  และระบบการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ข.  ผลิตเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
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ค.  พัฒนาเครื่องมือการวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริงของเขตพื้นที่
การศึกษานั้นๆ 

ง.  ประเมินผลการใชเครื่องมือการวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพเปนจริง 
(5)   การแนะแนว 

ก.  การจัดการบริการแนะแนว 
ก)  ศึกษาและรวบรวมขอมลูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
ข)  ใหบริการสารสนเทศ 
ค)  ใหคําปรึกษาเบื้องตน 
ง)  ประสานงานกับเครือขายเพื่อการปองกันแกไขปญหาและพัฒนา 

ผูเรียน 
จ)  ติดตามประเมินการดําเนนิงานแนะแนว 

ข.  การจัดระบบการดูแลนักเรียน 
ค.  การจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน   

พ.ศ.2544 
ง.  การประชาสัมพันธงานแนะแนว 
จ.  การวิจัยงานแนะแนว  

การเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด  หรือผูเรียนเปนศนูยกลาง 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเปนแนวคิดที่มุงใหผูเรียนไดมีโอกาสคิด

อยางอิสระ   เรียนรูดวยตนเอง  เรียนรูจากการปฏิบัติของตนเองดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดเปนยุทธศาสตรอยางหนึ่งที่จะใหคนไทย

สามารถคิดเปนองครวมเรียนรูรวมกันและทํางานเปนทีมซึ่งเปนขอออนดอยของสังคมไทยที่โดย
วัฒนธรรมมักจะหลอหลอมใหคนไทยคนเองโดยปจเจก  เชน  การแขงกีฬามวย  ศิลปะปองกันตัว  
หรือการมีสัมฤทธ์ิผลในการเรียนรูในดานตางๆ  โดดเดนซึ่งยังไมเพียงพอที่จะพัฒนาชาติบานเมือง  
ขณะนี้บานเมืองกําลังตองการการผนึกกําลังใหคนในบานเมืองหันหนาเขาหากันและทํางานเปนทีม
เพื่อประโยชนของสังคมไทยโดยสวนรวม  โดยมีเปาหมายใหคนไทยมีศักยภาพในการแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรค 

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  มีแนวคิดสําคัญๆ  ดังนี ้
จาโรม   บรุนเนอร  (อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 15)   นักการศึกษา

ของสหรัฐอเมริกา  ไดสรุปไวในหนังสือกระบวนการทางการศึกษา  (The Process of Education)  
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วาเราจะสอนอะไรก็ไดใหกับเด็กระดับใดก็ได  ถาการนําเสนอของเราตรงกับเงื่อนไขการรับรูของ 
ผูเรียน 

ปรัชญาพิพัฒนนิยม  (Progressivism)  เนนการพัฒนาผูเรียนเต็มศักยภาพ 
ทุกดานทั้งรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยใหโอกาสผูเรียนไดเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจของแตละบุคคลส่ิงที่เรียนควรสงเสริมการเรียนรูเชิงประชาธิปไตยและมุงประโยชน 
ในชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียนเปนสําคัญ 

ปรัชญาปฏิรูปนิยม  (Reconstructionism)  ไดอิทธิพลดานแนวคิดจากปรัชญา 
พิพัฒนนิยม  โดยมุงปรับปรุงพัฒนา  และสรางสรรคสังคมใหม  เนนใหทุกคนมีสวนรวมในการคิด 
ปลูกฝงใหตระหนักในคุณคาของสงัคม  เรียนรูวิธีการทํางานรวมกัน  เพื่อเปาหมายในการแกปญหา
สังคม  ผูเรียนจะไดรับการฝกฝนใหรูจักยุทธศาสตรที่จะเขาใจและแกไขปญหาสังคมรวมกัน 

ปรัชญาอัตติภาวะนิยม  (Existentialism)  ที่เชื่อวามนุษยมีสิทธิและโอกาสที่จะ
เลือกสรรสิ่งตางๆ  ดวยตัวของเขาเองมากกวาจะใหใครมาปอนหรือมอบให  เปาหมายของ 
การศึกษาอยูที่การจัดการใหคนมีอิสรภาพ  และมีความรับผิดชอบ 

พุทธปรัชญา  ที่เชื่อวามนุษยนั้นเปนเวไนย  คือ  เรียนรูได  และการเรียนรูเกิด
จากการเรียนรูจากภายนอก  คือ ปรโตโฆษะ  การเรียนรูจากภายใน  คือ โยนิโสมนสิการ  และ 
การเรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง  มีกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ   คือ ไตรสิกขา  ที่วาดวย   
ศีล  สมาธิ  ปญญา  ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานวามนุษยตองเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองเขาสูกระบวนการทาง
ปญญา  คือ  การรูจักตน  รูจักคน  รูจักงาน  และรูจักวิชาการ 

คริสตปรัชญา  คริสตปรัชญามีความเชื่อวามนุษยคือผลงานชิ้นเลิศของพระ 
ผูเปนเจา  (Human Being is the Master Piece of God)  อันวาความดีงาม  ความมีวินัยนั้นมีอยูในตัว
ของมนุษยแลวสุดแตมนุษยจะดึงเอาความดีงามเหลานั้นออกมาใช ซ่ึงเปนความเชื่อในศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย 

พระราชวรมุนี  (ประยูร  ธมมจิตโต. อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 16)  
บรรยายในเรื่องกระบวนการเรียนรูในพระพุทธศาสนาวา  “เด็กเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและครู
ตองสรางความใฝรูขึ้นในจิตใจของเด็กใหได  คือ ใหมีธรรมฉันทะ  คือ  ความใฝรู  และกัตตุกัมยตา
ฉันทะ  คือ ความใฝทํา  เด็กมีความสุขในการเรียนรู  ครูสรางบรรยากาศในโรงเรียนใหเปนสัปปุ
ริสสังเสวะ  หมายความวา  ครูเปนกัลยาณมิตร  คือ เพื่อนที่ดีมีเมตตา  ใหความรักความอบอุนแก
ผูเรียน   ครูอาจจะใชวิธีการเสริมแรงทางบวกใหมากขึ้น  จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลโดยถือวาผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหสอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของผูเรียน” 
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กรมวิชาการไดสรุปเชิงหลักการไววา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด
หรือผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการจัดการเรียนรูที่เอาชีวิตจริงและเงื่อนไขการรับรูของผูเรียนเปน 
ตัวตั้ง   ผูเรียนมีอิสรภาพ  ไดรับการสงเสริมใหพัฒนาเต็มศักยภาพของความเปนมนุษย  ทั้งจิตใจ  
รางกาย   สติปญญา  อารมณ  และสังคม  ผูเรียนไดรับการพัฒนาแบบองครวม  ไดรับการฝกใหมี
ศักยภาพในการสรางรูปแบบการคิด  ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนรูพัฒนาแบบองครวม   
ไดรับการฝกใหมีศักยภาพในการสรางรูปแบบการคิด   ผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนรู 
ไดถูกตองแมนยําตามธรรมชาติของวิชาดวยความรูสึกที่ดีงาม  อันเปนการสรางบุคลิกที่ดี  คิดอยาง
มีระบบ  และวิจารณญาณ  อยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข  เรียนรูตลอดชีวิต  และเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

โดยสรุปก็คือ  การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด  ไมใชวิธีการเรียนรู
โดยวิธีใดวิธีการหนึ่งแตเปนกระบวนทัศนในการจัดการเรียนรู  (Learning Paradigm)  ซ่ึงเอื้อให 
ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง  โดยใชทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งของครู
และผูเรียน 
 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 
 1)   การปรับความคิดของผูบริหารสถานศึกษาจะตองเขาใจกระบวนการจัด 
การเรียนรูและมีวิสัยทัศนในการจัดการเรียนรูที่เอื้อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  และมีศักยภาพ 
ในการคิด   ผูบริหารสถานศึกษา  คือบุคคลที่ยิ่งใหญที่เปรียบเสมือนหัวมังกร  หากหัวมังกรสาย  
ยอมนําพาคนอื่นๆ  ทั้งโรงเรียนที่เปรียบเหมือนตัวมังกรเคลื่อนไปได  ผูบริหารจะตองทํางาน 
ในลักษณะมีทีมทํางานที่รักและสามัคคีพรอมใจกันผลักดันใหเกิดการเคลื่อนทั้งโรงเรียน  (Whole 
School  Approach)   ผูบริหารจะตองเปนผูนําในระบบคุณภาพ   (Total Quality Management)   
คือ  ทุกคนรวมกันคิดรวมกันทําและรวมกันรับผิดชอบนําการบริหารแบบธรรมาภิบาล  (Good 
Governance)  ลงสูสถานศึกษาเพื่อใหครูทุกหมวดวิชาเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานหันมาทํางาน
เปนทีมที่จะมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 2)   ครูผูสอนยึดหลักการในการจัดการเรียนรูที่จะพัฒนาศักยภาพทุกดาน  คือ  ดาน
รางกายสติปญญา  อารมณ  และสังคม  มองผูเรียนวามีภูมิรูและภูมิธรรมอยูในระดับหนึ่ง  ครูจะให
หลักการของ  ศาสตรที่จะสอนเทาที่จําเปน  ใหเพียงวิธีการเรียนรู  แตพยายามสงเสริมใหผูเรียน
เรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง  หรือที่เรียกวาเรียนจากสมาธิและพิจารณตนเอง  (Self Learning)  
คือเรียนไปประเมินผลการปฏิบัติของตน  ปรับปรุงใหมีขึ้นเรื่อยๆ  รูรอบ   รูสึก  และรูแจงในที่สุด   
ครูตองทบทวนบทบาทของตนเองใหม  วาตนคือผูที่ใหองคคุณของกัลยาณมิตร  7  ประการ  คือ 
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(1)   วางตนในฐานะผูที่ศษิยไววางใจ 
(2)   วางตนใหนาเคารพ 
(3)   วางตนในฐานะผูทรงคณุความรู 
(4)   วางตนในฐานะที่ปรึกษาที่ด ี
(5)   วางตนในฐานะผูฟงทีด่ี  ฟงทั้งคําพูดและความรูสึกของศิษย 
(6)   วางตนในฐานะผูทรงปญญาสามารถอธิบายอยางลึกซึ้งใหศิษยกระจางได 
(7)   วางตนเปนแบบอยางทีด่ี  เปนตวัแบบในการประพฤติปฏิบัติ 

 ครูจะตองรูจักเด็กเปนรายกลุมรายบุคคล และมองวานักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะ
เปนอัจฉริยะไดอยางนอย  8  ดาน  คือ  ดานเหตุผล  ภาษา  ศิลปะ  การสัมผัส  ดนตรี  มนุษยสัมพนัธ   
การเขาใจตนเองหรือเขาใจชีวิต  และเขาใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ที่โฮเวิรดการดเนอร  เรียกวา  
อัจฉริยภาพในเชิงพหุปญญา   (Multiple Intelligences)  ครูพรอมใหความรัก  และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยแกลูกศิษย  ครูจะเปลี่ยนหนาที่จากผูสอนเปนผูออกแบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาไปสู
อัจฉริยภาพทั้ง  8  ดานของเด็กแตละคน 
 ผูเรียนจะตองตระหนักในความสําคัญในบทบาทของตนเองที่เปนผูครองกิจกรรม
และรวมประเมินผลการเรียนตลอดเวลา  ถาเปนคนรวมออกแบบการเรียนรูดวยก็จะยิ่งสมบูรณแบบ
มากขึ้น 
 การเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู จะตองเนนความสําคัญของผูเรียนควบคู 
ไปกับธรรมชาติของวิชาครูจะตองรูใจเด็ก  ใหนักเรียนรูทั้งหลักการ  วิธีการเรียนรู  และคุณธรรม 
ที่จะเกิดตามธรรมชาติของวิชา  เชน  การเรียนวิชาคณิตศาสตรตองเรียน  ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร  ทักษะการคิดคํานวณเรียนแลวตองเกิดคุณลักษณะ คือความมีเหตุผล  ความรอบคอบ 
มีระเบียบวินัย  เปนตน   ส่ิงเหลานี้เรียกวา  รูรอบ  ครูสงเสริมใหเด็กนําวิธีการหลักการไปสรางงาน  
สรางโครงการเพื่อใหรูสึกฝกบอยๆ  จนเกิดรูปแบบการคิดการปฏิบัติของตนเอง  และเขาถึงปญหา 
ที่เรียกวา  รูแจง    ครูจะสอนเฉพาะในสิ่งที่จําเปนซึ่งอยูบนหลักการวา  การจัดหลักสูตรและ 
การเรียนรูจะจัดใหเทาที่จําเปน  และใหเวลากับการเรียนรูดวยตนเองมากกวา 
 3)   การปรับวัฒนธรรมการเรียนรูของผูเรียน การเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดนั้น 
ผูเรียนจะมีอิสระในการเรียนรูตามแบบแผนหรือลีลาการเรียนรู  (Learning Styles)  ของแตละคน 
ซ่ึง เดวิด   คอลบ  (David   Kolb.  อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 18)  ไดแบงลีลาการ
เรียนรูของคนไว  4  แบบ  คือ  เรียนรูจากจินตนาการของตนเอง เรียนรูจากการคิดวิเคราะห  เรียนรู
โดยใหสามัญสํานึกและเรียนรูใหเกิดพัฒนาการจากการปฏิบัติของตนเอง   ส่ิงที่ตามมาจากการ
เ รี ย น รู 
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อยางมีอิสระ คือ ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบสูงมาก   ตรงนี้คือจุดเปราะบางของการเรียนรูที่เนน 
ผูเรียนสําคัญที่สุด  ไดมีงานวิจัยบงชี้วาการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดนั้นครูตองสรางผูเรียน 
ใหมีวินัยในตนเอง   ควบคูกันไป   มิฉะนั้นการเรียนรูจะลมเหลว   ผูเรียนกลายเปนคนขาด 
ความเขมแข็งเชิงจริยธรรม  ขาดวินัย  และสมาธิส้ัน  เปนตน  ขั้นตอนนี้เรียกวารูแจง  สรุปวา 
การเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด  คือ รูใจ  รูรอบ  รูลึก และรูแจง 
 การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  มิใชเร่ืองใหม  แทที่จริงเปนเรื่องที่ทั้ง 
พอแม  ผูปกครองและครูของสังคมไทยไดเคยใชมาแลวทั้งสิ้น  ครูทุกคนที่มุงหนาปฏิรูปการเรียนรู
ทานสามารถทําได  โดยมองลูกศิษยดวยเมตตาธรรม  มองดวยความรักความเขาใจ  เทานี้ก็ถือวา 
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  หรือผูเรียนสําคัญที่สุด 
 การจัดการเรยีนรูตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช   2544 

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  
จะยึดหลักการจัดการเรียนรูตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่เนน 
ผูเรียนสําคัญ  โดยมีเปาหมายใหคนไทยเปนคนดี  เกง  มีความเปนไทย และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุข  ในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  จะมีกระบวนการที่สรางใหคนไทยเปนคนมี
ศักยภาพในการคิดระดับสูงคิดเปนองครวมและรวมมือกันพัฒนาสังคมไทย  การเรียนรูตาม 
หลักสูตรใหมจึงออกแบบใหเปนการสอนแบบบูรณาการที่จะตองใชสหวิทยาการ  (Multi-
Disciplinary)  เขามาดวยการเรียนรูของหลักสูตรใหมจึงมีหลักการสําคัญ ๆ  ดังนี้ 

1)   การปรับความคิดของครูใหมองนักเรียนบนพื้นฐานของความรัก   
ความเขาใจวานักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู  ครูเรียนรูไปพรอมกับนักเรียน  และพรอม
เอื้ออํานวยความสะดวก  จัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีอิสระในการคิด  
ไดลงมือปฏิบัติจริง  ครูพรอมใหคําปรึกษา  ใหกําลังใจ   เสริมแรงใหผูเรียนมีความรูดวยตนเอง   
มีอิสระในการคิด  ไดลงมือปฏิบัติจริง  ครูพรอมใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ  เสริมแรงใหผูเรียน 
มีความเชื่อมั่นวาตนเองมีศักยภาพในการเรียนรูในเชิงพหุปญญา  ไมดานใดก็ดานหนึ่ง  หรือหลาย
ดานพรอมกัน 
 2)  การจัดประสบการณการเรียนรูยึดหลักการพัฒนาผูเรียนใหถึงศักยภาพ
สูงสุด  คือ  ผูเรียนไดพัฒนาตนทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  หลังเรียนหรือ 
ทํากิจกรรม  มีความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง   ภาคภมูิใจในผลการปฏิบัติ 
 3)  การยึดชีวิตจริงของผูเรียนเปนหลักในการจัดประสบการณการเรียนรู  
เนนใหผูเรียนมีศักยภาพในการคิดเชิงระบบ  และคิดอยางมีวิจารณญาณมีรูปแบบการคิดของตนเอง
คนพบตนเอง 
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 4)  การจัดประสบการณการเรียนรู  ยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล
และหลักการเรียนรูในเชิงพหุปญญา 
 5)  การจัดประสบการณโดยใชคุณธรรมนําความรู  บูรณาการคุณธรรม  ใน
การจัดประสบการณทุกกลุมสาระการเรียนรู  และทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู  วาครูทุกคน 
มีหนาที่พัฒนาผูเรียนใหประพฤติตนยึดหลักคุณธรรม  และพัฒนาตนใหมีคานิยมอันพึงประสงค 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษา 
ในมาตรา  24 (5)  เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูโดยสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไววา 

  “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดลอม  ส่ือ 
การเรียนและอํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมีความรอบรู  รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจาก
ส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ” 
 ครูผูสอน  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูเกี่ยวของพึงจัดการศึกษาใหผูเรียน 
ไดเรียนรูกระบวนการหรือวิธีการเรียนรูที่ผูเรียนจะเรียนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและสามารถ 
ที่จะสรางองคความรูและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูไดดวยตนเองอยางไมส้ินสุด  ดวย 
การบูรณาการใหเกิดความรูคูคุณธรรมมีศักยภาพในการคิด  และวิจารณญาณ  โดยทุกขั้นตอนของ
การเรียนรูตองคํานึงถึงความรูที่เกิดจากองคประกอบภายนอก  และความรูที่เกิดจากองคประกอบ
ภายในตัวผูเรียน   นั่นคือการจัดสภาพแวดลอมและเนื้อหาสาระ  ตลอดจนกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูที่ถูกวิธี มีความเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางกันในเรื่องของความถนัด  ความสนใจ  
ความสามารถทางกายและสติปญญาเปนสําคัญ 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   
มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อพัฒนาคนใหมี
ความสมดุล  โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุดเปนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางพลังความสามารถ 
ที่มีอยูในตัวผูเรียนใหเจริญเติบโต  พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  สงเสริมใหผูเรียน 
ไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยไดรับการกระตุนและการพัฒนา    
ผานกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริงที่เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ 
สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไขปญหา  ยึดการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  
ทําเปน  รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องโดยผสมผสานสาระ  เนนศักยภาพของสมอง 
ทั้งซีกซายและซีกขวา  กระตุนใหเกิดการเรียนรูในเชิงพหุปญญา 
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 การเรียนรูในเชิงพหุปญญา 
 โฮวารด   การดเนอร   (Gardner : 1977.  อางถึงในกระทรวงศึกษาธิการ. 
2545 : 20)  ไดจําแนกความเกงของคนไว  8  ดาน  ดังนี้ 
 1)   ดานภาษา  (Linguistic  Intelligence) 
 2)   ดานตรรกและคณิตศาสตร  (Logical – Mathematical  Intelligence) 
 3)   ดานภาพมติิสัมพันธ  (Spatial  Intelligence) 
 4)   ดานรางกายและการเคลื่อนไหว  (Bodily  Kinesthetic  Intelligence) 
 5)   ดานดนตร ี (Musical  Intelligence) 
 6)   ดานมนษุยสัมพันธ  (Interpersonal  Intelligence) 
 7)   ดานการเขาใจตนเองและการเขาใจชวีิต  (Intrapersonal  Intelligence) 
 8)   ดานความเขาใจสภาพธรรมชาติ  (Naturalist  Intelligence) 

วิธีการสงเสริมการเรียนรูแบบพหุปญญา 
 1)  ดานภาษา 

โดยการใชกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายตามความเหมาะสม  ไดแก  
การบรรยาย   ปาฐกถา   โตวาที   การเขียน  โคลงกลอน   การเขียนอยางสรางสรรค   การอภิปราย  
การสัมภาษณ   การฝกพูด   เกมเกี่ยวกับภาษาการระดมสมอง   การเลานิทาน   การเขียนบันทึก
ประจําวัน  การใชเทปบันทึกเสียงตนเอง   การพิมพหนังสือ   คูมือ   ใบงาน  เปนตน 
 2)  ดานตรรกและคณิตศาสตร 
 โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห  
วิจารณ   เปลี่ยนขอความโจทยเปนภาษาคณิตศาสตร   โจทยปญหาทางตรรก   การคิดคํานวณ   
การจัดหมวดหมูและจําแนกประเภท   การสาธิต   การทดลองทางวิทยาศาสตร   การคิดแกปญหา
เชิงวิทยาศาสตร   การหารูปแบบหรือสมการภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรการเขียน
อุปมาอุปมัย เพื่ออธิบายศึกษาคนควาจากการปฏิบัติ  เปนตน 
 3)  ดานภาพมติิสัมพันธ 
 โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดานมิติใหตรงตอภาพไมวาจะเห็น 
ภายนอกหรือเปนภาพที่เกิดภายในใจ  โดยการแปลขอความหรือเนื้อหาใหเปนรูปภาพได  การเลา
นิทานจินตนาการ  การสรางสรรค  การใชความคิดอยางอิสระ  แผนภูมิ  กราฟ   แผนที่  ไดอะแกรม  
รูปถาย  รูปภาพและสี   เกมปริศนา  การชื่นชมผลงานศิลปะ  สไลด   ภาพยนตร   เปนตน 
 4)  ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
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 โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหมีการเคลื่อนไหวรางกาย   การใช
กลามเนื้อที่มีปฏิสัมพันธกับพื้นที่  การเคลื่อนไหวแบบสรางสรรค  การใชภาษามือและภาษากาย  
กิจกรรมพลศึกษา  การแสดงทาทาง  ละครใบ  แบบฝกหัดการบริหารกาย  การใชอวัยวะในรางกาย
เพื่อการสื่อสาร  ทัศนศึกษา  การทํารางกายเปนแผนที่การฝมือกิจกรรมดวยของจริง  และกระทําจริง
ทุกชนิด  เปนตน 
 5)  ดานดนตร ี
 โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับจังหวะ  การรองเพลง  ผิวปาก  
การเลนดนตรี  การแตงเพลง   ดนตรีตามอารมณ  การใชดนตรีคลาสสิก  จัดหาทํานองดนตรีที่
เหมาะกับบทเรียนดนตรีชวยความจํา 
 6)  ดานมนษุยสัมพันธ 
                 โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยการทํางานที่รวมเปนกลุมรวมกับ
บุคคลอื่น   การแบงปน  การเลาสูกันฟง  การรวมมือ  การอภิปราย  การสัมภาษณ  เพื่อนสอนเพื่อน   
การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ  การสัมพันธกับบุคคลอื่น  สถานการณจําลอง  ชมรม
วิชาการ  ฝกงานสถานประกอบการ  เปนตน 
 7)  ดานการเขาใจตนเองและการเขาใจชวีิต 
                 โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยจัดใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  
การเรียนรูตามชั้นที่ตนกําหนด  โครงการสวนบุคคล  เกมลําพัง  ชวงเวลาตรึกตรอง  1 นาที   
มุมสนใจ  การใหมีโอกาสเลือกการบาน  การจดบันทึกประจําวัน  กิจกรรมสรางความภาคภูมิใจ   
การใชโปรแกรมสอนตนเอง  การประเมินผลงานของตนเอง  เปนตน 
 8)  ดานความเขาใจสภาพธรรมชาต ิ
 โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูดวยลักษณะการทําบันทึก  การสังเกต
ธรรมชาติ  การปลูก และดูแลตนไม  การเลี้ยงสัตว  การสังเกตนก  ผีเสื้อ หรือสัตวปา  การเขียนภาพ
การถายภาพธรรมชาติ  การสังเกตธรรมชาติ  การทําโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม  เปนตน 

การบริหารการแนะแนว 
 การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี  คนเกง   และมีความสุข  ทามกลางสภาพสังคม
ปจจุบันนับเปนสิ่งยากยิ่ง  โดยเฉพาะในยุคที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม  สงผลกระทบโดยตรง  และโดยทางออมตอการดําเนินชีวิตของคน  ทุกเพศ  
ทุกชวงวัยของชีวิต  ปญหาสังคมไดทวีความซับซอน  รุนแรงขึ้นทุกขณะ  ไมวาจะเปนปญหาการ 
มีคานิยมฟุงเฟอ  การเลียนแบบการแพรระบาดของสารเสพติด  การกออาชญากรรม  การทําแทงค  
การฆาตัวตาย  ความออนไหวทางจิตใจ ฯลฯ  ปญหาเหลานี้มีสาเหตุสําคัญคือ บุคคลไมรูจักตนเอง
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และสภาพแวดลอมที่ดีพอ  ขาดทักษะการคิดตัดสินใจแกปญหา  และไมสามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ  ไดซ่ึงจําเปนที่สถานศึกษาตองใชกระบวนการแนะแนวเปนกลไกสําคัญใน 
การปองกันชวยเหลือ  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนตั้งแตเยาววัย  เพราะจุดหมายของการแนะแนว 
เปนกระบวนการที่มุงสรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 
คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  มีทักษะการดําเนินชีวิต  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  ศีลธรรม   
จริยธรรม  รูจักการเรียนรูในเชิงพหุปญญา  รูจักคิดตัดสินใจ  แกปญหาในชวงวิกฤต  วางแผน 
การศึกษาตอ  และการพัฒนาตนสูโลกอาชีพ  และการมีงานทํารวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุข  ดังนั้นการแนะแนวจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาคนโดยองครวมทั้งทางดาน 
สติปญญา  อารมณ  สังคม  และจิตใจ   ใหเปนบุคคลที่สามารถบูรณาการความคิด  คานิยม  
ประเพณี  วฒันธรรม  และเทคโนโลยีเขาสูวิถีชีวิตไทยไดอยางเหมาะสม 
 การดําเนินงานแนะแนวใหสนองเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกลาว 
จําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับการแนะแนวและบริหารจัดการตามแผนพัฒนา
การแนะแนวฉบับที่  3  (พ.ศ.  2545 – 2549)  ที่เนนการแนะแนวมิติใหมซ่ึงเปนแนะแนว 
เชิงรุกที่มุงสงเสริมพัฒนา   และสรางภูมิคุมกันที่มั่นคงโดยการมีสวนรวมและประสานงานจาก 
ทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนหรือผูรับบริการทุกกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ใหเปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข  โดยมีกรอบความคิดมิติใหมของการแนะแนวดังนี้ 

 1)  ผูบริหารและครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว  เพื่อสรางถูกคุมกันที่
มั่นคงใหกับผูเรียนทั้งดานชีวิตและสังคมอยางตอเนื่อง  โดยใชการแนะแนวเปนกระบวนการที่
สํ า คั ญ 
ในการสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพมีความสมดุลท้ังดานรางกาย   
สติปญญา  จิตใจ และสังคมอีกทั้งมีความรู  คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนรูจักตนเอง  พึ่งตนเอง 
และตัดสินใจอยางเหมาะสมมีทักษะและประสบการณอยางเพียงพอในการดํารงชีวิต  ประกอบ
อาชีพและปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนไปไดอยางเหมาะสมทุกชวงชีวิต 
 2)  การแนะแนวที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 
                  การแนะแนวที่พัฒนาผูเรียน  ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน  มีความสามารถ
เรียนรู และพัฒนาตนเองไดโดย 
  (1)  รูจักและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
                  (2)  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มุงสงเสริมและเติมเต็มใหผู เรียน  ดวย 
การลงมือปฏิบัติจริงตามความตองการความสนใจของผูเรียน 
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                  (3)  สงเสริมใหผูเรียนใชและพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตนเองไดอยางเต็มที่ 
                  (4)   มุงเนนใหเกิดการบูรณาการแบบองครวมทั้งองคความรูตามหลักวิชา  
วิชาชีวิต และวิชางาน  เพื่อใหผูเรียนมีความสมดุลท้ังดานรางกาย   จิตใจ  สติปญญา และสังคม 
เปนคนดี  คนเกง  และมีความสุข 
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 3)  การแนะแนวที่เนนความเทาเทียมกนัของโอกาสทางการศึกษา 
 การจัดกิจกรรมและการใหบริการแนะแนว   ควรจัดใหผู เรียนทุกกลุม 
เปาหมายรวมทั้งคนพิการและผูดอยโอกาสทางการศึกษา  มีโอกาสและความเสมอภาคที่จะพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  เปนคนดี  คนเกงที่มีคุณภาพ  มีความสุข  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม 
 4)  การพัฒนาระบบการแนะแนวของสถานศึกษา 
 ระบบการแนะแนวตองดําเนินการในเชิงรุกที่ครอบคลุมทั้งการปองกันดูแล
ชวยเหลือ และสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคนไดพัฒนาตนตามศักยภาพ  โดยเนนการมีสวนรวมของ
ทุกฝายที่สําคัญ  ไดแก  ผูบริหาร  ครูทุกคน  พอแมผูปกครอง  ชุมชน  และส่ือมวลชน 
 5)  พันธกิจระหวางบาน  ชุมชน  และสถานศึกษา 
                       (1)  บานในฐานะที่เปนแหลงเรียนรูแหงแรกของผูเรียน  จะเปนเครือขาย 
การแนะแนวที่สําคัญของสังคมในการสรางความเขมแข็งและพัฒนาผูเรียนไปในทิศทางที่ตองการ
และเปนแหลงที่จะชวยสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได  โดยมุงใหพอแม  ผูปกครอง  เปนผูช้ีแนะ
แนวชีวิตและสังคมแกบุตรหลานหรือบุคคลที่อยูในความดูแล 
 (2)  ชุมชนจะเปนเครือขายการแนะแนวที่สําคัญอยางยิ่งในการเสริมสราง
ความเขมแข็ง และชวยสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาของสังคมใหดีได  จึงควรประสาน 
ความรวมมือและนําภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่  เชน  ศาสนสถาน   
ผูนําชุมชน   ปราชญชาวบาน  สถานประกอบการ  องคกรเอกชนและสื่อมวลชนในทองถ่ิน  เปนตน 
 (3)  สถานศึกษา   เปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเต็ม 
ศักยภาพ  จึงควรสรางเสริมบุคลากรใหมีความเขมแข็งทั้งดานวิชาการและการประสานสัมพันธ 
ในการปฏิบัติงานรวมกับเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 6)  สรางเสริมสังคมแหงการเรียนรูขอมูลสารสนเทศ 
                      (1)  การเรียนรูในยุคโลกไรพรมแดนผูเรียนตองรูจักสรางองคความรูใหม 
ที่ทันสมัยและทันเหตุการณจึงจําเปนที่ผูเรียนตองรูขอมูลสารสนเทศอยางกวางขวางเพียงพอ 
ซ่ึงหนวยงาน  สถานศึกษาและองคกรที่เกี่ยวของ  ตองใหความสําคัญตอขอมูลสารสนเทศ  และ 
จัดบรรยากาศการบริการขอมูลสารสนเทศใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 7)  การพัฒนาศักยภาพของเครือขายการแนะแนว 
 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายแนะแนวระดับจังหวัด  อําเภอ /  
กิ่งอําเภอ  ทั้งในดานวิชาการ   ดานบุคลากร  และดานบริหารจัดการ 
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                      (1)  ดานวิชาการ เปนการมุงเนนสรางองคความรูใหมๆ  และสรางเครื่องมือ
ที่ครอบคลุมทั้งดานการศึกษา  อาชีพ  บุคลิกภาพ  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหรูจักรักและเห็นคุณคาใน 
ตนเองและผูอ่ืน  สามารถชวยตนเอง  มีทักษะ  มีวิจารณญาณในการตัดสินใจและแกปญหาได 
ดวยตนเองอยางชาญฉลาดวางแนวทางการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม  มีวุฒิภาวะ 
ทางอารมณ    และสติปญญา  สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มี
สุขภาพจิตที่ดี   เปนสมาชิกที่ดี  มีประโยชนตอครอบครัวและสังคม 
                     (2)  ดานบุคลากร  มุงเนนการพัฒนาบุคลากรทกุฝายใหมีสวนรวมในการใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาผูเรียน  ตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร  ครู  พอแม  ผูปกครอง  
และชุมชน  โดยใหทุกสวนไดเขามารวมมือกันอยางจริงจังในลักษณะของกัลยาณมิตร 
 (3)  ดานบริหารจัดการ  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ใหมี
ความยืดหยุน  หลากหลายเอื้ออํานวยตอการดําเนินงานแนะแนวตามความเหมาะสมกับสภาพของ 
สถานศึกษาและทองถ่ิน 
 ภาพความสําเร็จของการแนะแนวมิติใหมจะเกิดขึ้นไดนั้น  ขึ้นอยูกับการมีสวนรวม
อยางกัลยาณมิตรของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาพันธกิจรวมกันระหวางบาน  ชุมชน  ส่ือมวลชน 
และสถานศึกษา  เพื่อใหผูเรียนหรือผูรับบริการมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี  สามารถดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีความสุข 
 องคประกอบสําคัญในการบริหารจัดการแนะแนว 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่เปดกวางใหสังคมมีสวนรวม 
ใหอิสระในการจัดการศึกษา  เพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียน โดยกําหนดแนวการจัดการศึกษา  
ตองยึดหลักวาผู เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมี 
ความสําคัญที่สุด   ดังนั้นการจัดการแนะแนวที่มุงสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนให
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ควรเปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ตองจัดควบคูกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยมุงพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารดานองคกร  บุคลากร  การจัดการแนะแนวใหมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ  ปรับบทบาทของการแนะแนวใหเปนเชิงรุก  ใหสังคมทุกสวนได 
มีสวนรวมเปนเครือขายในการดําเนินงานแนะแนว  และมีบทบาทในการแนะแนวชีวิตและสังคม 
 ในการบริหารจัดการแนะแนวจึงพจิารณา  4  องคประกอบดังนี ้
 1)   ขอบขายการแนะแนว 
 2)   โครงสรางองคกรแนะแนว 
 3)   ระบบการดําเนินงานแนะแนว 
 4)   การติดตามและประเมนิผล 
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 มีรายละเอียดดังนี ้
 1)  ขอบขายการแนะแนว 
 ขอบขายการแนะแนว  เปนการกําหนดภารกิจการแนะแนว  ตามความ
ตองการของผูเรียนที่สนองจุดหมายของหลักสูตร  ซ่ึงการกําหนดขอบขายภารกิจการแนะแนวนั้น  
จะตองอาศัยหลักการแนะแนวพื้นฐาน  ดังตอไปนี้ 
 (1)   การแนะแนวมีขอบขายสาระสําคัญ  3  ดาน  คือ 
  ก.  การแนะแนวการศึกษามุงหวังใหผูเรียนพัฒนาการเรียนไดเต็ม 
ศักยภาพ รูจักแสวงหาความรู  และวางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ   สามารถปรับตัว 
ดานการเรียน และมีนิสัยใฝรูใฝเรียน 
 ข.  การแนะแนวอาชีพ   ชวยใหผูเรียนรูจักตนเองและโลกของงาน
อยางหลากหลายมีเจตคติและนิสัยที่ดีในการทํางานมีโอกาสไดรับประสบการณและฝกงานตาม
ความถนัด   ความสนใจ 
 ค.  การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  ชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง  รัก
และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  มีอารมณมั่นคง   มีมนุษยสัมพันธที่ดี  เขาใจสิ่งแวดลอมและ
สามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข 
 2)  โครงสรางองคกรแนะแนว 

ภาระงานในการแนะแนว  ประกอบดวย  5  งานหลัก  ดังนี้ 
 

 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
ภาพ  2   ภาระงานในการแนะแนว 
(ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 27) 

งานสารสนเทศ 

งานศึกษารวบรวมขอมูล งานใหคําปรึกษา งานติดตามและประเมินผล 

งานปองกัน  สงเสริม 
พัฒนา  ชวยเหลือ 
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 3)  ระบบการดําเนินงานแนะแนว 
 งานศึกษารวบรวมขอมูลเปนการศึกษา  สํารวจ  ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน 
ดวยวิธีการตางๆ  เชน  การสังเกต   สัมภาษณ   ใชแบบสอบถาม   แบบทดสอบ   การเขียน 
อัตชีวประวัติ   สังคมมติ   การเยี่ยมบานโดยมีการบันทึกขอมูลในระเบียนสะสม  สมุดรายงาน
ประจําตัวผูเรียน  เปนตน ขอมูลเหลานี้จะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร  ตองการ
อะไร และควรใหความชวยเหลือในลักษณะใด 
 งานสารสนเทศ   เปนการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการตัดสินใจ  
เชน  ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา  อาชีพ  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  โดยนําเสนอ 
ในรูปแบบตางๆ   เชน  การบรรยาย  อภิปราย  จัดปายสนเทศ  การจัดหาเอกสารคูมือใหอาน   
ทัศนศึกษา  การใชส่ือภาพยนตร  วีดิทัศน  เปนตน  ขอมูลที่ทันสมัยมีความจําเปนมากในการชวยให
ผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้น  และปองกันความลมเหลวไดอยางมาก 
 งานใหคําปรึกษา  มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูเรียนที่มารับการปรึกษาเกิด
การเรียนรู และเขาใจตนเอง  รูวาปญหาของตนอยูที่ตรงไหน   ควรจะแกไขปรับปรุงตนเองอยางไร  
การแกไขนั้นมีกี่ทาง และควรเลือกทางใด  จึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด  พรอมทั้งเกิด 
ความรับผิดชอบในการชวยตนเองอยางจริงจัง 
  งานปองกัน  สงเสริม  พัฒนา  ชวยเหลือ  เปนการจัดกิจกรรมดวยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ  ไดรับการฝกฝน  หรือไดรับการชวยเหลือ
ตามควรแกกรณี  เชน  กิจกรรมที่สนองความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถ  แกผูเรียน 
ทุกกลุมทุกคน  รวมทั้งการจัดทุนการศึกษา  อาหารกลางวัน  หรือการหางานพิเศษ 
 4)  การติดตามและประเมนิผล 
 งานติดตามและประเมินผล  เปนการติดตามผลการดําเนินงานแนะแนว
ตางๆ  ที่จัดใหแกผูเรียน  การติดตามประเมินผลแบงเปน  2  งาน  คือ 
  (1)   งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับ 
ผูเรียนซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยเหลือผูเรียนแตละคนใหสามารถแกปญหาและปรับปรุงตน 
ในดานตางๆ  ไดอยางเหมาะสม  และเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว
และงานอื่นๆ  ของโรงเรียน 
               (2)   งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาผลที่ไดจาก
การดําเนินโครงการแนะแนววามีคุณคามากนอยเพียงใด  ไดผลหรือไม  ควรปรับปรุงพัฒนาอยางไร  
และควรขยายผลตอไปหรือไม   เปนตน 
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 ลักษณะงานแนะแนว  มี 3  ลักษณะใหญๆ  ดังนี้ 
 1)   การจัดกิจกรรมดวยกระบวนการทางจิตวิทยาใหแกผูเรียน   ทั้งเปน 
รายบุคคลและเปนกลุมเพื่อใหครูไดรูจักผูเรียนมากขึ้น  สามารถสงเสริมและปองกันปญหาของ 
ผูเรียนทุกคน  ไมวาจะเปนกลุมปกติหรือกลุมพิเศษ  ใหไดรับการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิต 
ในดานตางๆ  เชน  การรูจักรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน  มีทักษะการคิดตัดสินใจ  ทักษะ
การปรับตัว  การวางแผนชีวิต รวมทั้งการสรางคุณธรรม  จริยธรรมที่สําคัญไดแก ความขยัน   
ซ่ือสัตย  ประหยัด  และอดออม   อดกลั้น  การจัดกิจกรรมอาจจัดในหองเรียน  ซ่ึงตองจัดเวลา
เฉพาะอยางตอเนื่องกัน   ในกรณีที่ตองฝกฝนหรือพัฒนาทักษะที่สําคัญ และจําเปน  หรือนอก 
หองเรียน โดยใหมีบรรยากาศที่เปนกันเอง  มีครูเปนที่ปรึกษาและผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรม 
 2)   การจัดบริการ  เพื่อใหผูเรียนไดสํารวจตนเองและรูจักตนเองในทุกดาน   
ใหขอมูล   ขาวสารสารสนเทศที่จําเปน และทันสมัย   ทั้งดานการศึกษา  อาชีพ และการพัฒนา
บุคลิกภาพใหสามารถตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง  ตลอดจนชวยเหลือ  แกไข และจะตอง 
ฝกประสบการณที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนไดใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาและชีวิต 
ตอไป 
 3)   การบูรณาการแนะแนวในการเรียนการสอน  เปนการนําเทคนิควิธีการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติของ 
ผูเรียนแตละคนแตละกลุม  โดยเนนใหครูไดรูจักและเขาใจผูเรียนทั้งในดานพัฒนาการตามวัย   
พฤติกรรม และสาเหตุของพฤติกรรม วิธีการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงจะทําใหครูมีแนวทางในการ
ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเห็นคุณคาในสาระวิชาตางๆ  เกิดแรงจูงใจ  ใฝรู  ใฝเรียน  ซ่ึง
จ ะ 
สงผลใหการเรียนรูเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
  2.3.3  การเทียบระดับการศึกษา  และการเทยีบโอนผลการเรียน 
 1)   ขอบขายพนัธกิจ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ในมาตรา 15 วรรคสาม  
กําหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผูเรียนสะสมไวในระหวางรูปแบบการศึกษาเดียวกันหรือ
ตางรูปแบบไดไมวาจะเปนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือตางสถานศึกษาก็ตามรวมทั้ง 
การเรียนรูนอกระบบ  ตามอัธยาศัย  การฝกอาชีพ  หรือจากประสบการณการทํางาน  และตาม
มาตรา 16  วรรค 4   กําหนดใหมีการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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โดยออกเปนกฎกระทรวง  พันธกิจเรื่องการเทียบระดับการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
ที่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะตองดําเนินการ มีแนวทางในการดําเนินการใน  2  สวน   คือ 
  (1)   การเทียบระดับการศึกษา 
 (2)   การเทียบโอนผลการเรียน 
 2)   วัตถุประสงค 
                 เพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเขาใจกระบวนการเทียบระดับ 
การศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 
 3)   ตัวช้ีวัดความสาํเร็จ 
 (1)  บุคลากรในเขตพื้นที่เขาใจกระบวนการเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอน
ผลการเรียน 
 (2)  สถานศึกษาสามารถดําเนินการเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนผล 
การเรียน  (ตามกรณีที่เกิดขึ้น)  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4)   วิธีดําเนินการ 
 (1)  การเทียบระดับการศึกษา 
 ก.  แตงตั้งคณะกรรมการเทยีบระดับการศึกษาของสถานศึกษา 
             ข.  จัดหาหรือจัดทําเครื่องมอืที่จะใชประเมินเทียบระดบัการศึกษา 
 ค.  ดําเนินการเทียบระดับการศึกษาตามที่กาํหนดในระเบยีบประเมินเทยีบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (2)  การเทียบโอนผลการเรียน 
 ก.  แตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิธีการของสถานศึกษา 
 ข.  คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑที่กําหนด     
 ค.  ผูบริหารสถานศึกษาอนมุัติผลการเทียบโอนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
การเทียบผลการศึกษา 
 โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดแนวทาง 
ในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูตางๆ ไว  3  รูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ   
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ในขณะที่กําหนดใหการศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  12  ป  โดยการศึกษาในชวงเวลา  9  ปแรก  
เปนการศึกษาภาคบังคับ  ซ่ึงที่มีอายุยางเขาปที่  7  จะตองเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุ 
ยางเขาปที่ 16   เวนแตจะสอบไดช้ันปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับกอนครบเกณฑอายุดังกลาว   



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 59 

ขอกําหนดขางตนสงผลใหผูที่ศึกษาตามรูปแบบตางๆ  จะตองมีความรู  ความสามารถตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และไดรับรองผลการเรียนตามเกณฑของหลักสูตรดังกลาว   
ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหผูศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และศึกษาตามอัธยาศัย
ไดรับการเทียบระดับ  และรับรองความรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเทียบระดับ 
การศึกษาในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูเรียนจากรูปแบบการศึกษาตางๆ  สามารถเทียบโอน
ความรู และประสบการณของตนจากการศึกษาในระบบอื่นไปใชเปนสวนหนึ่งของการเรียน 
ในระบบที่กําลังศึกษาอยูได  และใหผูเรียนที่ยายสถานศึกษาสามารถใชผลการเรียนจากสถานศึกษา
เดิมไปเปนสวนหนึ่งของผลการศึกษาของตน  จึงกําหนดใหมีการเทียบโอนผลการศึกษา  ดังนี้ 
  1)   การเทียบระดับการศกึษา 
       (1)   การเทียบระดับการศึกษาในระบบ เปนการนําผลการเรียน ความรูที่ได
จากการศึกษาในระบบ  ทั้งการศึกษาจากตางประเทศและภายในประเทศ  ประเภทสามัญศึกษา   
และประเภทอาชีวศึกษา  การศึกษาเฉพาะทาง  มาเทียบเทากับการศึกษาในระบบในระดับใดระดับ
หนึ่งแนวดําเนินการเทียบระดับการศึกษา  ดังนี้ 
 ก.  เปนการพิจารณาเทียบระดับจากหลักฐานการศึกษาที่แสดงระบบ
การศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับ 
อุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา 
 ข.  เปนการเทียบเคียงหลักสูตร  และส่ิงที่กําหนดเปนเงื่อนไขของ 
การสําเร็จการศึกษาที่แนนอนกับหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  ที่อยูในระดับเดียวกัน  ตามกรอบหลักสูตรที่กําหนด 
 ค.  หนวยงานกลางเปนผูพิจารณาเทียบระดับการศึกษาในระบบและ
เปนศูนยกลาง   ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของโดยการจัดทําระเบียบ  หลักเกณฑ  ประเทศ  แนวปฏิบัติ   
เอกสาร และขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ  เพื่อเผยแพรใหทราบทั่วกัน 
 ง.  ผูขอเทียบระดับการศึกษาในระบบ  ไดแก  บุคคล   หนวยงาน 
สถานศึกษาสถาบันการศึกษา 
 จ.  ผูที่ไดรับการยอมรับใหเทียบระดับการศึกษาจะไดรับเอกสาร  
หลักฐานแสดงผลการเทียบระดับการศึกษา 
 (2)  การเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
เปนการนําผลการเรียนความรู  ทักษะ และประสบการณ ที่ไดจากการศึกษานอกระบบที่ไมแบง
ระดับ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  มาประเมินเพื่อเทียบเทาการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง   แนว
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ดําเนินการเทียบระดับการศึกษาใหเปนไปตามกฎกระทรวง   และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการประเมินเทียบระดับการศึกษา  ซ่ึงมีแนวดําเนินการ  ดังนี้ 
 ก.  การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสถานศึกษาที่รัฐมนตรี
กําหนดใหเปนหนวยงานเทียบระดับการศึกษา  ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ  จํานวนไมเกิน 
5  คน  โดยเปนผูมีความรูและประสบการณในสาขาวิชาของการศึกษาระดับนั้น จํานวนไมนอยกวา  
3  คน  และมีผูมีความรู  และประสบการณดานการวัดผลประเมินผล   จํานวน  1  คน 
 ข.  ผูขอเทียบระดับการศึกษา  ตองไมเปนผูที่กําลังศึกษาอยูใน 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ  หรือการศึกษานอกระบบที่แบงระดับเชนเดียวกับการศึกษา 
ในระบบ 
 ค.  ผูขอเทียบระดับการศึกษาตองสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษา
ที่ต่ํากวาระดับที่ประสงคจะขอเทียบหนึ่งระดับ  ยกเวนการขอเทียบระดับประถมศึกษา 
 ง.  สถานศึกษาตองกําหนดระยะเวลาที่ให มีการเทียบระดับการศึกษา
โดยประกาศเปนการทั่วไปอยางนอยปละ  2  คร้ัง 
 จ.  การประเมินเทียบระดับการศึกษาใหประเมินใหครอบคลุมทั้ง
ดานความรูทักษะกระบวนการ  และคณุธรรม  จริยธรรม  และคานิยมอันพึงประสงคตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรโดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย  ผลการประเมินจะไดเปน  “ผาน – ไมผาน” หาก 
ไมผานการประเมินสามารถเก็บสะสมผลการประเมินไวได  5  ป 
 ฉ.  ผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษาจะไดใบผานการประเมิน
หรือใบประกาศนียบัตรเปนหลักฐานแสดงการเทียบระดับการศึกษา 
 2)   การเทียบโอนผลการเรียน 
 การเทยีบโอนผลการเรียนเปนการนําผลการเรียนซ่ึงเปนความรู ทักษะ และ
ประสบการณของผูเรียน  ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตาม
อัธยาศัยมาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 
 แนวดํ า เนินการ เที ยบโอนผลการ เรี ยน  ให เปนไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  ดังนี้ 
    (1)   ผูขอเทียบโอนตองขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน หรือนักศึกษาของ 
สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง  โดยสถานศึกษาดังกลาวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใน 
ภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนหรือนักศึกษา  ยกเวนกรณีมีเหตุผลจําเปน 
    (2)   จํานวนหมวดวิชา  รายวิชา   จํานวนหนวยการเรียนที่จะรับเทียบโอน
และอายุของผลการเรียนที่จะนํามาเทียบโอน  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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และวิชาการของสถานศึกษาทั้งนี้  เมื่อเทียบโอนแลวผูขอเทียบโอนตองมีเวลาเรียนอยูใน 
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
    (3)   ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน  ผูเรียนจะสามารถทําการแจง
ความจํานงขอไปศึกษาบางรายวิชาในสถานศึกษาอื่น  แลวนําผลมาเทียบโอนได  โดยความ 
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
    (4)   การเทยีบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
เทียบโอนผลการเรียน  จํานวนไมนอยกวา  3  คน  แตไมเกิน  5   คน 
   (5)   การเทียบโอนใหดําเนินการ  ดังนี้ 
     ก.  กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรตางๆ ใหนํา
หมวดวิชา รายวิชา  ที่มีจุดประสงคและเนื้อหาสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ  60  มาเทียบโอน 
ผลการเรียนไดและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
     ข.  กรณีการเทียบโอนความรู  ทักษะ  และประสบการณ  ใหพิจารณา
จากเอกสารหลักฐาน  (ถามี)  โดยใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลายและใหระดับผล 
การเรียนตามเกณฑการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
 2.3.4  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   1)   ขอบขายพนัธกิจ 
 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การปฏิรูปการศึกษาดวยปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ครูผูสอนจะตองลดบทบาทการสอนมาเปนผูอํานวย 
ความสะดวก   ชวยเหลือสงเสริม  สนับสนุนและกระตุนใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง  
คนพบความรูจากการปฏิบัติของตนเอง   จากสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตางๆ  อยาง 
หลากหลาย  ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตางๆ จะมีบทบาทในการถายทอดความรู  ความเขาใจ  
ความรูสึก   เพิ่มพูนทักษะ  และประสบการณรวมทั้งสรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  
กระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทางการคิด  ไดแก  การคิดไตรตรอง  การคิดสรางสรรค  การคิด
อยางมีวิจารณญาณ  ตลอดจนสรางสรรคคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน  พระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542  จึงไดใหความสําคัญกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โดยกําหนดสาระสําคัญในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไวหลายประการ   อาท ิ  
ใหสถานศึกษาจัดใหมีส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในกระบวนการเรียนรูและสงเสริมใหมี 
การแขงขันกันอยางเสรีและเปนระบบเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจึงมีภารกิจที่จะตอง 
ดําเนินงานในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ดังนี้ 
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(1)   การจดัตั้งและดําเนินงานศูนยส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 24) 
(2)   การพัฒนาบุคลากรดานการผลิต และการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา  (มาตรา 65, 66) 
(3)   การสงเสริม  สนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษาโดยเสรีและเปนธรรม  (มาตรา 64) 
 2)   วัตถุประสงค 
   (1)   เพื่อใหผูเรียนมีเครื่องมือในการเรียนรูที่มีคุณภาพใหเลือกใชไดอยาง 
หลากหลาย   อันที่จะสงผลใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 (2)   เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 3)   ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 (1)   บุคลากรในเขตพื้นทีแ่ละสถานศึกษาสามารถใชบริการของศูนยส่ือ
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาในการพัฒนาการเรียนรู 
 (2)   มีผลงาน  ส่ือ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพจาก
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง 
หลากหลาย 
 4)   วิธีดําเนินการ 
 (1)   การจัดตั้งศูนยส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 ก.  ดําเนินการพัฒนาหองสมุดสถานศึกษาใหเปนศูนยรวมส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูแกบุคลากรในสถานศึกษา  และชุมชน 
 (2)   การพัฒนาบุคลากรดานการผลิต  และการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษา 
 ก.  การสรางความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาตนเองใหมีความรู  ความเขาใจ  และทักษะในการผลิตและใชส่ือ โดยอาจดําเนินการ
ในรูปของการประชุมชี้แจง 
 ข.  การสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในการผลิต  และใชส่ือดวยวิธีการตางๆ  สนับสนุนใหเขาประชุม  สัมมนา  อบรมจัดหาเอกสารทาง
วิชาการมาบริการครูและนักเรียน 
 ค.  ติดตามและประเมินผล 
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 (3)   การสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยเสรีและเปนธรรม 
 ก.  สงเสริมสนับสนุนใหครู  อาจารยทุกคนมีโอกาสในการผลิตและพฒันา
ส่ือตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกประเภท  ทุกสาระการเรียนรู  และทุกชวงชั้น 
 ส่ือการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เนนกระบวนการเรียนรู 
ที่ถือวาผูเรียนเปนผูมีความสําคัญที่สุด  สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  วางแผน 
การเรียนและประเมินผลการเรียนของตน  แสดงออกอยางอิสระเพื่อสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ  
เรียนรูจากสภาพจริง  จากสิ่งแวดลอมรอบตัวมีประสบการณตรงที่สัมพันธกับสังคมธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  ทํางานเปนหมูคณะเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ  สามารถทํางานรวมกันได
อยางมีความสุขและสรางสรรคดังนั้นกระบวนการเรียนรูและวิธีการสอนแบบเดิมที่ผูสอนเปน  
“ผูนําเสนอ”   เชน เปนผูอธิบายบรรยายเนื้อหาโดยสวนใหญจึงเปลี่ยนแปลงไป  กระบวนการเรียนรู
และวิธีสอนจะตองกําหนดใหมเพื่อมุงใหผูเรียนประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  สอดรับกับ 
ความตองการความสามารถ  ความสนใจและการนําไปใชประโยชนไดของผูเรียน  ผูสอนกับผูเรียน
จะตองรวมกันกาวไปสูสัมฤทธิ์ผลของการศึกษาและพัฒนาคน บทบาทของผูสอนตองเปนผูจัดการ
ที่คอยควบคุมและอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานของสูตร 
ในขณะที่ผูเรียนตองปรับบทบาทจากการเปนผูรับเปนผูแสวงหา  และเรียนรูดวยการคิดดวย 
การปฏิบัติอยางแทจริงไมใชจดจําเพียงอยางเดียว 
 ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอน 
 ส่ือ เปนเครื่องมือของการเรียนรู  ทําหนาที่เพื่อถายทอดความรู  ความเขาใจ   
ความรูสึกเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ  สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  กระตุนใหเกิด
การพัฒนาศักยภาพทางการคิด  ไดแก  การคิดไตรตรอง  การคิดสรางสรรค  และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ   ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยม  ใหแกผูเรียน  ส่ือการเรียนรูใน
ยุคปจจุบัน  มีอิทธิพลสูงตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ  มีบทบาทและใหคุณประโยชนตางๆ  เชน 
 1)  ชวยใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดไดงายขึ้น  รวดเร็ว 
 2)  ชวยใหผูเรียนมองเห็นสิ่งที่กําลังเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรมและเปน
กระบวนการ 
 3)  ชวยใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง  สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรค 
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 4)  สรางสภาพแวดลอมและประสบการณการเรียนรูที่แปลกใหมทําใหอยากรู
อยากเห็น 
 5)  สงเสริมการมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูเรียน 
 6)  เกื้อหนุนผูเรียนที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรูที่ตางกัน 
ใหเรียนรูไดเทาเทียมกัน 
 7)  ชวยใหผูเรียนบูรณาการสาระการเรียนรูตางๆ ใหเชื่อมโยงกัน 
 8)  ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการใชส่ือและแหลงขอมูลตางๆ เพื่อการคนควา
เพิ่มเติม 
 9)  ชวยใหผูเรียนไดรับการเรียนรูในหลายมิติจากสื่อที่หลากหลาย 
 10)  เชื่อมโยงโลกที่อยูไกลตัวผูเรียนใหเขามาสูการเรียนรูของผูเรียน 
 ส่ือการเรียนรูตางๆ  นอกจากมีบทบาทเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูของผูเรียน
แลวยังชวยกระตุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานตางๆ  ไดแก 
 1)  ความรู  ส่ือชวยใหผูเรียนไดรับความรูเชิงเนื้อหา  ความรูเชิงกระบวนการ  และ
ความรูเชิงประจักษจากการเรียนรูในกลุมวิชาตางๆ  สงเสริมการคนควาหาความรูเพิ่มเติมพัฒนา
ความอยากรูอยากเห็นเชิงสรางสรรค  สงเสริมการคนหาและการเชื่อมโยงสาระที่ไดเรียนรูระหวาง
วิชาตางๆ  เขากับประสบการณสวนตน  หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติในครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม
ในวงกวาง 
 2)  ทักษะ  ส่ือการเรียนรูในกลุมวิชาตางๆ  ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะดานตางๆ 
ใหแกผูเรียน  ไดแก  ทักษะพื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรู  ทักษะการคิด  ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  ทักษะการจัดการ  ทักษะในงานอาชีพ   เปนตน 
 3)  คุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมสื่อตางๆ  นอกจากจะใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะแลวยังมุงใหผูเรียนรักการเรียนรู  เห็นคุณคาในตนเอง  ภูมิใจในความเปนไทย   
มีจิตสํานึกทางสังคมและสิ่งแวดลอม  รูจักใชเวลาอยางสรางสรรค  ยอมรับคานิยมที่ดีงาม 
 ลักษณะของสื่อการเรียนรู 
 นอกเหนือจากสื่อเพื่อการเรียนการสอนโดยตรงตามวัฒนธรรมการเรียนรูที่
เคยมีมาแลว  ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวไมวาจะเปนคน  สัตว  ส่ิงของ  สถานที่  เหตุการณหรือความคิด
ก็ตาม  ถือเปนสื่อการเรียนรูไดทั้งส้ิน  ขึ้นอยูกับวาเราเรียนรูจากสิ่งนั้นๆ  หรือนําส่ิงเหลานั้นเขามา
สูการเรียนรูของเราหรือไม  ส่ือทั้งมวลอาจจําแนกเปนประเภทใหญๆ ไดดังนี้ 
 1)  ส่ือส่ิงพิมพ  หมายถึง  หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ  ซ่ึงไดแสดงหรือ
จําแนกหรือเรียบเรียงสาระความรูตางๆ โดยใชตัวหนังสือที่เปนตัวเขียน  หรือตัวพิมพเปนสื่อเพื่อ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 65 

แสดงความหมายสื่อพิมพมีหลายประเภท  เชน  เอกสาร  หนังสือ  ตํารา  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  
วารสาร   จุลสาร  จดหมาย  จดหมายเหตุ  บันทึก  รายงาน  วิทยานิพนธ  เปนตน 
 2)  ส่ือเทคโนโลยี  หมายถึง  ส่ือการเรียนรูที่ไดผลิตขึ้นเพื่อใชกับเครื่องมือ
โสตทัศนวสัดุหรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ  ส่ือการเรียนรูดังกลาว  เชน  แถบบันทึกภาพ
พรอมเสียง (วีดิทัศน)  แถบบันทึกเสียง  สไลด  ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน  นอกจากนี้ส่ือเทคโนโลยี
ยังหมายรวมถึงกระบวนการตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียน 
การสอน  เชน  การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน  การศึกษาผานดาวเทียม 
 3)  ส่ืออ่ืนๆ  นอกจากสื่อส่ิงพิมพและสื่อเทคโนโลยี  ยังมีส่ืออ่ืนๆ ที่สงเสริม
การเรียนการสอนซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาส่ือ 2  ประเภทดังกลาวเพราะสามารถอํานวย
ประโยชนใหแกทองถ่ินที่ขาดแคลนสื่อส่ิงพิมพและสื่อเทคโนโลยีส่ือเหลานี้อาจแบงไดเปน   
4  ประเภทใหญๆ  ดังนี้ 
    (1)   ส่ือบุคคล  หมายถึง  บุคคลที่มีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน  ซ่ึงสามารถทําหนาที่ถายทอดสาระความรู   แนวคิด   เจตคติและวิธีปฏิบัติตนไปสู
บุคคลอื่น  ส่ือบุคคลอาจเปนบุคลากรที่อยูในระบบโรงเรียน  เชน  ผูบริหาร  ครูผูสอน  ตัวผูเรียน   
นักการภารโรง  หรือทั้งนี้อาจเปนบุคลากรภายนอกระบบโรงเรียน  เชน  บุคลากรในทองถ่ินที่มี 
ความชํานาญและเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพตางๆ  เปนตน 
   (2)   ส่ือธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หมายถึง  ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือสภาพที่อยูรอบตัวผูเรียน  เชน  พืชผัก  ผลไม  สัตวชนิดตางๆ  ปรากฏการณแผนดินไหว  
สภาพดินฟา  อากาศ  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงวิทยาบริการหรือแหลงการเรียนรู  หองสมุด  
ชุมชน  สังคม  วัฒนธรรม ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้เปนสื่อที่มีความสําคัญตอการสงเสริมการเรียนรู  ซ่ึงครู
หาไดไมยาก 
  (3)   ส่ือกิจกรรม / กระบวนการ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครู
หรือผูเรียนกําหนดขึ้นเพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรู  และใชในการฝกทักษะ ซ่ึงตองใช
กระบวนการคิด    การปฏิบัติ  การเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูของผู เ รียน   
เชน  การแสดงละคร  บทบาทสมมุติการสาธิต  สถานการณจําลอง  การจัดนิทรรศการ  การไป 
ทัศนศึกษานอกสถานที่    การทําโครงงาน  เกม  เพลง  การปฏิบัติตามใบงาน  ฯลฯ   
  (4)   ส่ือวัสดุ / เครื่องมือและอุปกรณ  หมายถึง  วัสดุที่ประดิษฐขึ้นเพื่อ
ประกอบการเรียนรู  เชน  หุนจําลอง  แผนภูมิ  แผนที่  ตาราง  สถิติ  กราฟ ฯลฯ  นอกจากนี้ยัง
รวมถึงส่ือประเภทเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตางๆ  เชน  อุปกรณ
ทดลองวิทยาศาสตร   เครื่องมือวิชาชาง   เปนตน 
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 ส่ือตางๆ  ที่สถานศึกษาจัดทําหรือจัดหามาใชเพื่อการเรียนรูของผูเรียน  ตอง
เชื่อมั่นไดวาใหสาระการเรียนรูที่ถูกตอง  มีความหมาย  เกี่ยวพันกับการเรียนรูอยางสรางสรรค 
และมีคุณคา   หองสมุดหรือศูนยส่ือเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญมาก  ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูได 
ทั้งดวยตนเองอยางมีอิสระและรวมมือกันและกันระหวางเพื่อนสถานศึกษาจึงตองพัฒนาหองสมุด
ใหทําหนาที่อยางเต็มที่  ยิ่งกวานั้นโลกรอบตัวผูเรียนไมวาจะเปนภายในสถานศึกษา  บาน  ชุมชน  
ตลอดจนขอมูลจากทั่วโลกที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดดวยเทคโนโลยี ก็เปนเครือขายการเรียนรูที่ไมมี
ขีดจํากัด อีกทั้งยังเพิ่มพูนจนยากจะจัดทําไดทั่วถึง  ผูเรียนจึงตองไดรับการชี้แนะและฝกใหรูจักคิด
แสวงหาแหลงขอมูลและวิธีการคนควาขอมูลจากสื่อและเทคโนโลยีและแหลงความรูตางๆ  ดวย 
ตนเองอยางอิสระ  ตลอดจนไดรับการฝกใหสามารถคิดวิเคราะห  เพื่อเลือกสรรขอมูลมาใช
ประโยชน   เรียนรู  การวัดและประเมินผล  รวมถึงผลการจัดการเรียนรู  ปญหา  ขอเสนอแนะอื่นๆ 
ที่ผูสอนควรบันทึกไวหลังการจัดการเรียนรู  เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนรูในโอกาสตอไป 
 จากกระบวนการดังกลาว  จะเห็นไดวาส่ือการเรียนรูเปนปจจัยอยางหนึ่งที่ครู 
ผูสอนจะตองกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  โดยจะตองคํานึงถึงความสอดคลองกับวิธีการ
เรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรูและศักยภาพของผูเรียน  และในขั้นตอนของการดําเนินงาน
ตามแผนครูผูสอนจะตองพิจารณาวาสื่อการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนนั้นจะมีวิธีการใหไดมาซึ่งสื่อ
เหลานั้นอยางไร  เชน  เลือกใชจากสื่อที่มีอยูแลวในสถานศึกษา  ในทองตลาด  (จัดซื้อ)  ดัดแปลง
หรือปรับปรุงจากสื่อที่มีอยูแลว  หรือผลิต  สรางขึ้นใหม  เปนตน 
 กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนรู 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีลักษณะตางไปจากหลักสูตรที่ผานมาที่ 
สถานศึกษาจะตองจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเอง  บทบาทในการผลิตและพัฒนาสื่อ 
การเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษาจึงเปนภารกิจที่ครูผูสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
จะตองดําเนินการ  เพราะสื่อการเรียนรูที่มีอยูเดิม  หรือมีจําหนายอยูในทองตลาดคงมิอาจจะสนอง
ผลการเรียนรูรายป  รายภาค  ตามหลักสูตรกลุมสาระตางๆ  ของสถานศึกษาไดอยางครบถวน   
การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองรับกับผลการเรียนรูรายป  รายภาค  อาจดําเนินการได
ใน  2  ลักษณะใหญๆ  คือ 
 1)   การผลิต  จัดทําสื่อการเรียนรูขึ้นใหม 
 2)  การดัดแปลง  ปรับปรุงสื่อการเรียนรูทีจ่ัดทํา  สรางไวแลว 
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  มีรายละเอียดดังนี ้
 1)  การผลิต  จัดทําสื่อการเรียนรูขึ้นใหม 
 การผลิต  จัดทําสื่อการเรียนรูขึ้นใหม  เปนวิธีการไดมาซึ่งส่ือการเรียนรู 
ที่ครูผูสอนสามารถกําหนดรูปแบบสาระการเรียนรูและวิธีนําเสนอสาระการเรียนรูของสื่อช้ินนั้น 
ไดตามความตองการของผูสอนอยางแทจริง  แตครูผูสอนจะตองใชเวลาในการออกแบบและ 
ดําเนินการผลิตจัดทําสื่อช้ินนั้นมากบางนอยบาง  ตามแตละชนิด  ประเภทของสื่อที่จะผลิต   
การผลิต  จัดทําสื่อการเรียนรูขึ้นใหมสามารถทําไดหลายรูปแบบ  เชน   
 (1)   หนังสือเรียนเปนสื่อการเรียนรูพื้นฐานสําหรับการเรียนการสอนใน 
ชั้นเรียน  ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมขอบขายสาระการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร  ทั้งนี้
หนังสือเรียนที่ดีไมเพียงแตนําเสนอขอเท็จจริงหรือความรูตางๆ  เทานั้น  แตจะตองใหแนวทาง 
แกผูเรียนในการศึกษาความรูเพิ่มเติมพัฒนาความคิด และการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน 
ในชีวิตประจําวันดวย 
 หนังสือเรียนมีลักษณะพิเศษที่จะชวยผูเรียนใหศึกษาทําความเขาใจ 
ส่ิงตางๆ  เปนขั้นตอน  ทีละเล็กละนอยตามลําดับ  จนเกิดการเรียนรูซ้ึงกวางขวางขึ้น  การเรียนรูจาก
หนังสือเรียนบางบท  หนวยการเรียนรู  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  แตบางบท  หนวย 
การเรียนรู   ผูเรียนก็จําเปนตองไดรับคําชี้แนะชวยเหลือจากผูสอนเพื่อเสริมเติมเต็มสาระการเรียนรู
ใหมีความสมบูรณ  ชัดเจนยิ่งขึ้นรูปแบบของหนังสือเรียนอาจจัดทําในลักษณะของหนวยการเรียนรู  
เชน  สาระการเรียนรูกลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (ป.1)  กําหนดสาระไว  
4  หนวยการเรียนรู   คือ  หนวยกายใจสมบูรณหนวยเพิ่มพูนพลานามัย  หนวยปลอดภัยไรพิษ  และ
หนวยชีวิตมีคุณคา  ซ่ึงแตละหนวยจะมีสาระแยกเปนเรื่องๆ ไป 
 (2)   คูมือครู  คูมือการสอน  คูมือการจัดการเรียนรู  เปนสื่อที่ใหแนวทาง
กับครูผูสอนในการจัดกระบวนการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรูใหเปนไปตามจุดประสงคหรือ
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรโดยท่ัวไปจะประกอบไปดวยจุดประสงคของบทเรียน  เนื้อหา  
สาระการเรียนรู   กิจกรรมกระบวนการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล  บางเลม
อาจมีสาระอื่นๆ  เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กลาวไปแลว  เชน  กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติมโครงงาน  
และภาคผนวก  หรืออาจจะเสนอหลักการทฤษฎี  และหรือความรูโดยละเอียดสําหรับครูผูสอน 
 (3)   ชุดการเรียนการสอน  ประกอบดวย  ส่ือหลายๆ  ชนิด  จัดรวมไว 
เปนชุด   เชน  คูมือแนะนําการใชชุดการเรียนการสอน   หนังสือเรียน   หนังสืออางอิง   ใบงาน  
แบบฝกหัด   แบบฝก   กิจกรรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สไลด  วัสดุอุปกรณตางๆ ในการทํา
ชุดการเรียนการสอนอาจจัดทําในรูปแบบที่จะสามารถบูรณาการในกลุมวิชาหรือขามกลุมวิชา  
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ตลอดจนบูรณาการ    กระบวนการใชส่ือและชนิดในชุดใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสภาพ 
แวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 
 (4)   บทเรียนสําเร็จรูป  เปนสื่อที่ เหมาะสมสําหรับใหผู เรียนใชเพื่อ 
การเรียนรูดวยตนเอง  ประกอบดวย  สาระการเรียนรูที่ครบถวนและสมบูรณ ผูเรียนสามารถเรียนรู
และประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง   ซ่ึงอาจจัดทําในรูปของสื่อส่ิงพิมพ  เชน  หนังสือและ 
ส่ือเทคโนโลยี   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI) 
 (5)   แบบฝกหัด  แบบฝกทักษะ  แบบฝกกิจกรรม  เปนส่ือการเรียนรูที่ครู
ควรเปนผูจัดทําขึ้นเองเพราะครูเปนผูจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน  จงึยอมจะทราบดีวาสาระ
สวนใดควรจะมีแบบฝกที่จะชวยเสริมทักษะใหกับผูเรียน 
 (6)   ส่ือเสริมการเรียนรูอ่ืนๆ  เปนสื่อที่มีสาระลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   
(Theme)   เชน  เรื่องดิน  จักรวาล  ประเทศเพื่อนบาน  หรืออาจมีสาระรวมหลายๆ  เรื่องเพื่อ 
การศึกษาคนควาเพิ่มเติมผูเรียนสามารถศึกษาคนควาไดตามความสนใจ  และความสามารถของ 
แตละบุคคล  ส่ือเสริมการเรียนรูนี้อาจจัดทําในรูปของหนังสือ  แถบบันทึกภาพพรอมเสียง   แถบ
บันทึกเสียง   สไลด   ซีดีรอม  อินเทอรเน็ต   
  กระบวนการผลิตสื่อการเรียนรู 
 การผลิตส่ือการเรียนรูแตละประเภทอาจมีขั้นตอนวิธีผลิตที่เปน
รายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันไป  ในที่นี้จะนําเสนอกระบวนการผลิตสื่อการเรียนรูที่สามารถ
นําไปใชไดกับการผลิตสื่อการเรียนรูทั่วๆ ไป  ซ่ึงมีกระบวนการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 (1)   กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปของการผลิตสื่อ 
 (2)   ศึกษาและกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน  โดยพิจารณาวาผูที่จะใช
ส่ือนั้นคือใคร  มีความรูและประสบการณเดิมมาอยางไร  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนด
คุณสมบัติสวนอื่นๆ ของสื่อใหเหมาะสมตอไป 
 (3)   กําหนดวิเคราะหเนื้อหาสาระวาจะตองประกอบดวยเนื้อหาสาระ
อะไรบาง   ทั้งนี้ควรจะตองพิจารณากําหนดเนื้อหาสาระใหสัมพันธกับจุดประสงคที่ตั้งไวและให
เหมาะสมกับผูเรียนดวย 
 (4)   กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยการตีความและจําแนก 
แยกยอยจุดประสงคทั่วไปใหละเอียดลงไปถึงขั้นที่ทราบไดวา  เมื่อผูเรียนรูจากสื่อนั้นแลวสามารถ
ทําอะไรไดบางซึ่งจะเปนแนวทางสําคัญในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตอไป 
 (5)   กําหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล 
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 (6)   กําหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา   เปนการวางแผน 
วาจะเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบใด  เรียงลําดับหัวขอและเนื้อหาอยางไร  มีตัวอยาง  มีการนําเรื่อง  
สรุปเรื่องหรือทบทวนเรื่องอยางไร  ควรมีแบบฝกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยูดวยหรือไม  ทั้งนี้ก็
เพื่อที่จะสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 (7)   กําหนดแหลงขอมูลที่จะสนับสนุนการจัดทําสื่อการเรียนรู  ไมวา
จะผลิตสื่อการเรียนรูชนิดใดอาจจะเปนสื่อส่ิงพิมพหรือส่ือเทคโนโลยี  ผูผลิตจะตองกําหนดวาจะหา
ขอมูลสนับสนุนไดจากแหลงใด  เชน  แหลงคนควาเกี่ยวกับเนื้อหา  ภาพประกอบ  แผนภูมิ  เปนตน 
 (8)   ยกรางและจัดทําสื่อการเรียนรูตามรูปแบบและวิธีที่กําหนดไว 
 (9)   ทดสอบคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่ผลิตข้ึน โดยนําสื่อตนแบบ
ไปทดลองใชกับกลุมบุคคลที่เปนตัวแทนของผูเรียนที่จะตองใชส่ือนั้น  ใชส่ือตนแบบนี้จัดการเรียน
การสอนจริงๆ  เพื่อศึกษาขอบกพรองตางๆ  สําหรับนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงสื่อใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 (10)   ปรับปรุงสื่อการเรียนรูตามขอมูลที่ไดศึกษาไว 
 (11)   นําสื่อที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปใช 
 2)  การดัดแปลงปรับปรุงสื่อการเรียนรูทีจ่ัดทําสรางไวแลว 
 การพัฒนาสื่อการเรียนรูอีกลักษณะหนึ่งคือการปรับปรุงสื่อการเรียนรูที่มี
อยูแลว  ผูสอนสามารถดําเนินการไดโดยศึกษาวิเคราะหส่ือการเรียนรูที่มีอยูแลว  อาจเปนสื่อท่ีผลิต
จากหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  หรือทองถ่ินซ่ึงมีอยูมากมายหลายชนิด  แมวาสื่อดังกลาวจะผลิตขึ้น
กอนประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แตองคความรูที่มีอยูในสื่อดังกลาวโดยเฉพาะสวน 
ที่เปนขอเท็จจริงสามารถนํามาใชกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงแตผูสอนอาจจะตอง
พิจารณาปรับปรงุดัดแปลงหรือจัดทําเสริมเพิ่มเติมจากสื่อที่มีอยูเพื่อใหไดสาระสมบูรณเปนปจจุบัน
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของแตละกลุมสาระ และสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ
ของผูเรียนและสถานศึกษา  เชน  ครูผูสอนสาระการเรียนรูกลุมสุขศึกษาและพลศึกษา  กําหนด
แผนการจัดการเรียนรูไววาจะใหผูเรียนไดเรียนรูเร่ืองโรคภัยใกลตัว  และเมื่อวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันของชุมชนแลว  พบวาโรคที่กําลังเปนปญหาสําหรับเด็กในวัยเรียนก็คือโรคไขเลือดออกจึง
ทําการศึกษาสํารวจสื่อการเรียนรูที่มีอยูแลววิเคราะหวามีสาระในเรื่องดังกลาวมากนอยเพียงใด   
ก ร ณี ที่ พ บ ว า 
ส่ือที่มีอยูขาดสาระในเรื่องโรคไขเลือดออกก็ดําเนินการจัดทําบทเรียนเสริมเพื่อใหไดสาระในเรื่อง
โรคไขเลือดออก  หรือกรณีที่พบวามีส่ือการเรียนรูที่ใหสาระเรื่องไขเลือดออกอยูแลว  แตยังไมเนน
การฝกปฏิบัติเพื่อการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางแทจริง  ก็อาจทําใบงาน  แบบฝก 
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กิจกรรม  แบบโครงงาน  และอื่นๆ  เสริมเพิ่มเติม  การพัฒนาสื่อการเรียนรูในลักษณะนี้เปน
ทางเลือกหนึ่งที่ผูสอนจะนําไปใชไดโดยไมตองจัดทําส่ือการเรียนรูใหมทั้งหมดซึ่งนอกจากจะ
สะดวกทําไดงายแลวยังประหยัดอีกดวย 
  ส่ือการเรียนรูทั้งที่ผลิตขึ้นใหมและท่ีปรับปรุงหรือจัดเพิ่มเตมิจากสื่อท่ีมีอยู
เดิม   เมื่อนํามาใชจัดกระบวนการเรียนรู   ผูสอนจะตองวิ เคราะหผลการใช ส่ือดังกลาวมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ขอมูลที่ไดจากการสังเกตและวิเคราะหการ
ใช  จะเปนแนวทางใหผูสอนไดพัฒนาสื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 บทบาทของผูบริหาร 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษา  และ
รวมทั้งเปนผูสนับสนุนทุกๆ  ดาน  เพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดประสงคที่ไดวางไว  ในดาน
พัฒนาสื่อการเรียนรูก็เปนบทบาทที่สําคัญยิ่งของผูบริหาร  ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองมีบทบาทสําคัญ  
ดังนี้ 
 (1)   จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย  วางแผนในเรื่องการจัดหา
และพัฒนาสื่อการเรียนรูของสถานศึกษา 
 (2)   สงเสริมสนับสนุน ใหขอเสนอแนะแกบุคลากรภายใน
สถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู  พรอมทั้งใหมีการจัดตั้งเครือขายทางวิชาการ  
ชมรมวิชาการ  เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษา 
 (3)   สงเสริมสนับสนุน  ใหมีการพัฒนาและใชส่ือตางๆ  โดยมุงเนน
การพัฒนาสื่อที่ใหขอเท็จจริงเพื่อการสรางองคความรูใหมๆ  เกิดขึ้น  โดยเฉพาะหาแหลงสื่อท่ีเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.3.5  การจัดเครือขายและแหลงการเรียนรู 
 1)   ขอบขายพนัธกิจ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  25  กําหนดวา  “รัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  ไดแก  หองสมุดประชาชน   
พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  อุทยานวิทยาศาสตร  และ
เทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ  แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ  อยางเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ”   ดังนั้น  เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองดําเนินการในเรื่องของแหลงการเรียนรู  และสรางเครือขาย 
ของแหลงการเรียนรูเพื่อใหสามารถบริการผูเรียนครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ  แนวทางการจัดเครือขายและแหลงการเรียนรูของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีดังนี้ 
 (1)  จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูในชมุชนและสถานศึกษา 
 (2)  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนความรวมมือของเครือขายการเรียนรูใน 
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษา และชุมชน 
 2)   วัตถุประสงค 
 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลายสนองความ
สนใจและความตองการของผูเรียน 
 3)   ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบสารสนเทศในเรื่องเครือขายและ
แหลงการเรียนรูพรอมที่จะใหบริการกับผูสอน 
 4)   วิธีดําเนินการ 
 (1)   จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน  และสถานศึกษา 
 ก.   จัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโดย 
 ก)  ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย  และแหลงการเรียนรู
ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ข)  วเิคราะห  จัดระบบใหบริการขอมูลเครือขาย และแหลงการเรียนรู
กับครู  นักเรียน  และชุมชน 
 ข.   ทําสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และเผยแพรความรูในเรื่องดงันี้ 
 ก)  วิธีการเรียนรู  โดยเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับสังคม 
 ข)  แหลงการเรียนรู  ซ่ึงไดแก  สถานที่  เชน  บาน  หองสมุด  วัด  
พิพิธภัณฑ  บุคคล  หรือภูมิปญญาทองถ่ิน  กิจกรรมทางสังคม หรือสถานการณจริง 
 (2)   ประสานสงเสริม  และสนับสนุนความรวมมือของเครือขายการเรียนรูใน 
การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษา  และชุมชน 
 ก.  ติดตอประสานงาน  และดําเนินการใหมีเครือขายการเรียนรูระหวาง
บานกับโรงเรียน  โรงเรียนกับโรงเรียน  โรงเรียนกับชุมชน  โรงเรียนกับเขตพื้นที่  เพื่อรวมกัน 
ในการพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียน  และชุมชน 
 ข.  นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนภายใน
สถานศึกษา 
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 แหลงการเรียนรูและศูนยการเรียนรู 
 แหลงการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  หมวด  4  มาตรา  25  
ไดกําหนดไววารัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
ไดแก   หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร  
อุทยานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีศูนยการศึกษาและนันทนาการ  แหลงขอมูลและแหลง 
การเรียนรูอ่ืนๆ  อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  โรงเรียนทุกแหงซึ่งมีหนาที่ดําเนินงาน 
ใหสนองนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาว  จึงจําเปนตองสงเสริมใหนักเรียนรูจักและ
ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูตางๆ  และดําเนินการเพื่อใหเกิดแหลงเรียนรูขึ้นในโรงเรียน 
 ทั้งนี้อาจนิยามความหมายของแหลงการเรียนรูไดวา  หมายถึง  แหลงขอมูล
ขาวสาร  สารสนเทศ  และประสบการณที่สนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนใฝเรียนใฝรู   แสวงหาความรู  
และเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่องเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 แหลงการเรียนรูที่โรงเรียนสามารถจัดและดําเนินการได  มีหลายประเภททั้งนี้
ขึ้นอยูกับกําลังความสามารถของโรงเรียนแตละแหง  เชน โรงเรียนที่มีบริเวณพื้นที่กวางขวางอาจ
จัดแหลงการเรียนรูในลักษณะของสวนพฤกษศาสตร  หรืออุทยานการศึกษา  นอกเหนือจากการจัด
หองสมุดโรงเรียน  และการจัดมุมตางๆ  ในบริเวณโรงเรียนใหเปนที่อานหนังสือ  รวมทั้งการนํา 
นักเรียนไปศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลนอกโรงเรียน  เชน  พิพิธภัณฑ  หองสมุดประชาชน   
หอสมุดแหงชาติ  วัด  และภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน ฯลฯ  ซ่ึงแบงไดเปน  2  ประเภท  คือ  แหลง
การเรียนรูในโรงเรียนและแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน  ตัวอยางแหลงการเรียนรูในโรงเรียน  ไดแก  
หองสมุดโรงเรียน   หองสมุดหมวดวิชา   หองสมุดเคลื่อนที่   มุมหนังสือในหองเรียน   หอง
พิพิธภัณฑ   หองมัลติมีเดีย   หองคอมพิวเตอร   หองอินเตอรเน็ต   ศูนยวิชาการ   ศูนยวิชาการ   
ศูนยวิทยบริการ   ศูนยโสตทัศนศึกษา   ศูนยสื่อการเรียนการสอน   ศูนยพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน  (Resource Center)   สวนพฤกษศาสตร   สวนวรรณคดี   สวนสมุนไพร   สวนสุขภาพ   
สวนหนังสือ   สวนธรรมะ ฯลฯ   สวนแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน  เชน  หองสมุดประชาชน  
พิพิธภัณฑ   หอศิลป   พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร   สวนสัตว   สวนสาธารณะ   สวนพฤกษศาสตร  
อุทยานวิทยาศาสตรชุมชน   ศูนยกีฬา   ภูมิปญญาทองถ่ิน   วัด   ครอบครัว   สถานประกอบการ  
องคกรภาครัฐ และเอกชน ฯลฯ 
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 การพัฒนาหองสมุดโรงเรียนใหเปนแหลงการเรียนรู 
 หองสมุดโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนการสอน
ของครู  อาจารยและนักเรียนเพราะเปนแหลงรวบรวม  จัดเก็บและใหบริการวัสดุสารนิเทศ  ความรู  
ขอมูลขาวสารตางๆ  หองสมุดเปนแหลงการเรียนรูที่จําเปนสําหรับครูและนักเรียนในโรงเรียน 
เปนแหลงที่เปดโอกาสใหทุกคนไดมาศึกษาหาความรู  เรียนรูวิทยาการตางๆ  ไดดวยตนเอง    
สงเสริมนิสัยใฝรู  ใฝเรียน  และมีนิสัยรักการอาน   ซ่ึงเปนคุณลักษณะสําคัญที่ตองพัฒนาใหเกิด 
แกเยาวชนของชาติ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   ที่กําหนดแนวการจัด 
การศึกษาในมาตรา  22  วาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได   และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให 
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ   นอกจากนี้ในมาตรา  24  ยังกําหนดวา  
การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดรูจากประสบการณจริง   ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  รักการอาน  และเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่อง  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  ส่ือการเรียน  และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  ดังนั้นการที่จะจัดการศึกษาให
สนองแนวทางดังกลาวได  จําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรู   
เพื่อใหครู  อาจารยและนักเรียนไดใชประโยชนสูงสุด 
 ศูนยการเรยีนรู 
 หองสมุดตามความหมายเดิม  คือ   แหลงรวบรวมความรู เก็บรวบรวม
ทรัพยากรสารนิเทศ  ในอดีตเปนสถานที่เก็บรวบรวมหนังสือไวเพื่อการศึกษาคนควา  จึงเรียกวา  
หองสมุด    แตปจจุบันไดรวมสื่อ อ่ืนๆ   ไวดวย   จึงมีชื่อ เรียกตางๆ   กัน   เชน   หอสมุด   
สํ า นั ก ห อ ส มุ ด    สํ า นั ก 
วิทยบริการ   สถาบันการสารนิเทศ   สํานักบรรณสารสนเทศ   หองสมุดอัตโนมัติ   (Automated 
Library)   หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Library)   หองสมุดเสมือน  (Virtual Library)   
หองสมุดดิจิตอล  (Digital Library)  เปนตน  ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาจากหองสมุดตามความหมายเดิม   
ซ่ึงเก็บรวบรวมหนังสือและสื่อส่ิงพิมพตางๆ  และคอยใหผูใชเขามาใชบริการเทานั้น  โดยจัดใหมี
การเปลี่ยนแปลงเปนหองสมุดที่มี ส่ือชนิดตางๆ  อยางหลากหลาย    ทั้งที่ เปนสิ่งพิมพและ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน  สไลด  (Slide)   เทปวีดิทัศน  (Videotape)   แผนวีดิทัศน  (Videodisc)    
ซีดี–รอม  (CD–ROM)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส  (Electronic Book)  ส่ือ  Multimedia   เปนตน 
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 ดังนั้น  หองสมุดโรงเรียนควรเปนศูนยการเรียนรู  โดยเปนที่รวมของ
ทรัพยากรสารนิเทศ  ทั้งที่เปนสื่อส่ิงพิมพ  และส่ิงไมตีพิมพหรือวัสดุส่ือโสตทัศน  และในสังคม
ป จ จุ บั น 
ซ่ึงเปนสังคมอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนควรพิจารณาดําเนินการพัฒนาหองสมุดใหมีบทบาท
เหมาะสมกับสภาพของสังคมในปจจุบันซึ่งในประเทศไทยสื่อส่ิงพิมพยังคงตองเปนสื่อหลักของ
หองสมุดแตในขณะเดียวกันควรจัดหาสื่อประเภทไมตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส   และนํา
เทคโนโลยีตางๆ  มาใชเพื่อประสิทธิภาพในการใหบริการดวย 
 การจัดบรรยากาศในการเรียนรู 
 บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีในโรงเรียน  เชน  บริเวณโรงเรียนสะอาด  มี
ตนไมรมร่ืน มีซุมหรือมุมสงบ  หองเรียนสะอาด  มีสีและแสงที่ออนโยนนุมนวล  มีรูปภาพตกแตง
ผนังอยางเหมาะสม  มีโรงอาหาร  และหองน้ําที่สะอาดถูกสุขอนามัยจะชวยใหนักเรียนมีความ
สนใจกระตือรือรนมากยิ่งขึ้น  เกิดความรักและไมตองการใหโรงเรียนหรือหองเรียนของตนสกปรก   
เกิดความเคยชินกับความสะอาด  ความสามารถรับความรูและประสบการณตางๆ  ที่โรงเรียนจัดให
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากบรรยากาศที่ดีในบริเวณโรงเรียนและหองเรียนแลวบรรยากาศที่ดี 
ในศูนยการเรียนรูยังเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่โรงเรียนตองการจัดบรรยากาศของศูนยการเรียนรู 
ไวดวยหลัก  7  ส  ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 45) 
 1)   สะอาด   บริเวณพื้นหองและครุภัณฑตางๆ  รวมทั้งส่ือตางๆ  ตองไดรับ 
การกวาด  เช็ดถู  อยางสม่ําเสมอ  สามารถใชพื้นที่หองเปนที่นั่งอานหนังสือ  นอนอาน  หรือทํา 
กิจกรรมตางๆ ได  ช้ันหนังสือ  ตูหนังสือ  ตูบัตรรายการ  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องรับโทรทัศน  
หนังสือหรือเอกสารตางๆ  ตองหม่ันปดฝุนทุกวัน  และมีการทําความสะอาดใหญในชวงปดเทอม  
รวมทั้งดูแลปดกวาดหยากไยบริเวณเพดานและมุมตางๆ  ในหอง  และเปดหนาตางใหอากาศถายเท
เพื่อใหมีกล่ินสะอาด  ไมอับชื้น  ปราศจากเชื่อโรค 
  2)   สงบ   ภายในศูนยการเรียนรูจําเปนตองมีบรรยากาศที่สงบเพียงพอที่จะไม
รบกวนสมาชิกที่เขาไปศึกษาคนควา  ดังนั้น  สถานที่ตั้งของศูนยการเรียนรูจึงไมควรอยูใกลชุมชน
มากเกินไป  เพื่อหลีกเล่ียงเสียงดังรบกวน  เชน   เสียงรถ  เรือหางยาว  หรือแมแตเครื่องปรับอากาศ
ภายในศูนย  หากมีก็ไมควรเปดเครื่องมือที่มีเสียงดังเกินไป 
  3)   สะดวก   สถานที่ตั้งศูนยการเรียนรูควรอยูในที่ที่สามารถเขาใชไดสะดวก  
เปนอาคารอยูบริเวณศูนยกลางของโรงเรียน  มีทางเดินเขาถึงสะดวก  มีครุภัณฑอุปกรณครบถวน   
มีการจัดระบบที่ดีสามารถคนหาและหยิบใชไดอยางรวดเร็ว 
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 4)   สบาย   ผูเขาใชศูนยการเรียนรูควรไดรับความสบาย   ทั้งความสบายกาย   
สบายตา  และสบายใจโดยการจัดโตะเกาอี้ใหเหมาะแกผูใช  อาจมีที่นั่งอานเดี่ยวสําหรับผูที่ตองการ
ศึกษาคนควาอยางมีสมาธิ  มีชุดโซฟาที่มุมอานหนังสือพิมพและนิตยสาร เพื่อใหเกิดความสบายกาย    
มีการจัดวางวัสดุครุภัณฑอยางเปนระเบียบ  ตกแตงสถานที่ใหสวยงามดวยดอกไมหรือศิลปะตางๆ  
เพื่อใหเกิดความสบายตา  ผูใหบริการควรมีมนุษยสัมพันธและใหความเปนกันเอง  เต็มใจชวยเหลือ
ผูเขาใชบริการ  เพื่อใหผูใชมีความสบายใจ 
  5)   สอดคลอง   ส่ือตางๆ  ซ่ึงไดแก  ส่ือส่ิงพิมพและสื่อเทคโนโลยี  เชน   
CD–ROM,  CAI  วีดิทัศน  เทป ฯลฯ  จะตองสอดคลองกับหลักวิชา   หลักสูตร  หลักธรรม   หลัก
ประชาธิปไตย  หลักการประกันคุณภาพ  และหลักการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีหนาที่จัดตองรูจัก 
การวิเคราะหส่ือตางๆ   เพื่อจัดหามาไวใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6)   สงเสริม  ศูนยการเรียนรูจะตองมีบรรยากาศที่สงเสริมการใฝรู  สงเสริมให
รูจักการศึกษาคนควาดวยตนเองสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน  ซ่ึงจะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  พัฒนาจิตใจและคุณธรรมใหมีความสุข  ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีส่ือที่มีเนื้อหาสาระ
หลากหลาย  ไมใชมีแตเฉพาะหนังสือทางวิชาการเทานั้น  หนังสืออ่ืนๆ  เชน  นวนิยาย   หนังสือ
ธรรมะ  หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ฯลฯ   ก็เปนส่ือที่ตองจัดหาไวใหบริการ   พรอมทั้งจัด 
กิจกรรมตางๆ  ที่จะชวยสงเสริมบรรยากาศในการใฝรูและรักการอาน 
                7)   สังคมจัดบรรยากาศของสังคมแหงการเรียนรูใหกระจายทั่วถึงทั้งโรงเรียน
ทําโรงเรียน   ใหเปนแหลงการเรียนรู  ทุกคนในโรงเรียนคือ  ครู   นักเรียน   ผูบริหาร  ภารโรง   
มีความสนใจใฝรู  และขยายสังคม  แหลงการเรียนรูไปสูชุมชน  สงเสริมใหคนในชุมชนใช
ประโยชนจากสื่อตางๆ   เพื่อ การดํารงชวีิตที่ดี 
  เมื่อจัดบรรยากาศของศูนยการเรียนรูแลว  ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ  ครูทุกคน 
ในโรงเรียนจะตองสงเสริมใหนักเรียนเขาถึงบรรยากาศที่ดีนั้น  โดยการบอกกลาว  แนะนํา  กระตุน
ดวยวิธีการตางๆ  ใหนักเรียนเขาไปใชศูนยการเรียนรู 

รูปแบบของศูนยการเรยีนรูในโรงเรียน 
 1)   ศูนยการเรียนรู   (เดิมคือหองสมุดกลางของโรงเรียน) 
 การจัดศูนยการเรียนรูใหเปนศูนยกลางการเรียนการสอนของโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ  ควรคํานึงถึงองคประกอบตอไปนี้ 
 (1)  อาคารสถานที่  ควรมีสถานที่ที่เหมาะสม  อาจเปนอาคารเอกเทศหรือ
เปนสวนหนึ่งของอาคาร  หากเปนสวนหนึ่งของอาคารควรมีทางเขาออกโดยเฉพาะ  และควรอยู 
ช้ันลางของอาคาร  หรือไมเกินชั้น  2  ของอาคาร  โดยอยูในจุดศูนยกลางที่นักเรียน  ครู  อาจารย  
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มาใชไดสะดวก  หางไกลจากเสียงรบกวน  มีแสงสวางเพียงพอ   อากาศถายเทไมสะดวก  ภายใน
ศูนยกลางการเรียนรูควรจัดเปนมุมตางๆ   เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ  ไดแก 
 ก.  บริเวณทํางานของผูรับผิดชอบศูนย ฯ หรือครูบรรณารักษ  รวมทั้ง
นักเรียนชวยงานศูนย  ใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานเทคนิค  และใหบริการยืมคืน  ในบริเวณนี้ควรมี
โตะทํางาน  เคานเตอรยืมคืนหนังสือและสื่อ  ตูหรือช้ันเก็บหนังสือใหมและส่ือตางๆ  ที่ยังไมพรอม
ที่จะนําออกใหบริการ  รถเข็น  และมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับปฏิบัติงาน 
 ข.  บริเวณอานหนังสือทั่วไป  เปนที่สําหรับนักเรียน  และครูใช
สําหรับศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือทั่วไปหมวดตางๆ  และเปนที่ฝกปฏิบัติการเรียนการสอน
โดยใหนักเรียนเปนศูนยกลางดังนั้นในบริเวณนี้จึงมีหนังสือสารคดีทั่วไป   เชน    ศาสนา    
สังคมศาสตร    วิทยาศาสตร ฯลฯ  และหนังสือเรียนไวบริการ   ครุภัณฑในบริเวณนี้  ไดแก   
ช้ันวางหนังสือสูง  ช้ันวางหนังสือเตี้ย  โตะเกาอี้นั่งอานหนังสือ  และตูบัตรรายการ  หรือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับคนควาขอมูลของหนังสือและสื่ออ่ืนๆ 
 ค.  มุมอางอิงมุมนี้สําหรับใหนักเรียน   ครูอาจารยศึกษาคนควา
หนังสืออางอิง  เชน  พจนานุกรม  สารานุกรม  เพื่อประกอบการเรียนการสอน  ดังนั้นในมุมนี้ 
จึงควรมีหนังสืออางอิง  ประเภทตางๆ  วารสารเย็บเลม  จุลสาร  และกฤตภาคไวสําหรับใหบริการ  
ครุภัณฑในมุมนี้ควรประกอบดวย   ชั้นวางหนังสือสูง   ช้ันวางหนังสือเตี้ย   ตูเหล็ก 3 – 4  ล้ินชัก  
หรือที่สําหรับเก็บจุลสาร  และกฤตภาค  โตะ – เกาอี้นั่งอานหนังสือ ฯลฯ  นอกจากนั้น  ควรมี 
เครื่องคอมพิวเตอรไวใหบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
                            ง.  มุมวารสารและหนังสือพิมพมุมนี้จัดเพื่อสงเสริมความรู   ความ
ถนัด  และความสนใจของนักเรียนและครู  อาจารย   ส่ิงพิมพที่ควรจัดหาไวบริการในมุมนี้  ไดแก  
วารสารประเภทตางๆ  ทั้งวารสารวิชาการและวารสารทั่วไป  ชั้นวารสาร  ชุดรับแขกหรือที่นั่งสบาย  
ควรมีขนาดกะทัดรัด  มีความคงทนถาวร 
 จ.  มุมเยาวชน   เปนมุมสําหรับใหนักเรียนอานเพื่อความเพลิดเพลิน   
พักผอนหรือคลายเครียด   ดังนั้นจึงควรจัดหนังสืออานงายๆ  ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ   
เกมสงเสริมการอานและสงเสริมการเรียนการสอนไวบริการ  ครุภัณฑที่วางไวบริเวณนี้  ไดแก   
ช้ันวางหนังสือ  โตะอานหนังสือเตี้ยๆ  นอกจากนี้อาจปูเสื่อหรือพรมสําหรับใหนักเรียนนั่งอาน
หนังสือ   
 ฉ.  มุมครู   มุมนี้สําหรับใหครูไดเตรียมสื่อตางๆ  วางแผนการสอน
และพัฒนาตนเอง  ครุภัณฑที่ควรจัดหามาไวในมุมนี้ประกอบดวยช้ันวางหนังสือ  โตะ – เกาอี้นั่ง
อานหนังสือ  ส่ิงพิมพหรือส่ือที่ควรมีไวบริการ  ไดแก   หลักสูตร   คูมือครู   แผนการสอน   เอกสาร
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ประกอบการสอน  ผลงานทางวิชาการ  รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ  เอกสารประกอบการประชุม
อบรมสัมมนา  วารสารหรือส่ือทางการศึกษา  หนังสือและสื่อเกี่ยวกับการศึกษา  จิตวิทยาการศึกษา   
การสอน  ฯลฯ 
 ช.  มุมศึกษาคนควาเปนรายบุคคล   เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาของ 
นักเรียน  ครูอาจารย  ครุภัณฑในมุมนี้ไดแก  โตะ – เกาอี้   นั่งอานคนเดียว 
                           ซ.  มุมเทิดพระเกียรติ   สําหรับใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริยและพระราชวงศ   ควรมีส่ือและหนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ  
ฯลฯ  และจัดนิทรรศการหรือปายใหสอดคลองกับเหตุการณสําคัญ  เชน  ในวโรกาสเฉลิมฉลอง
กาญจนาภิเษก   วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เปนตน 
 ฌ.  มุมสื่อ   มุมนี้จัดเพื่อสงเสริมการเรียนรูจากสื่อตางๆ  สงเสริม
ความเปนเลิศทางวิชาการ  และแกไขความบกพรองทางการเรียนของนักเรียน  เปนการจัด 
เพื่อใหบริการแกนักเรียนกลุมเล็กหรือบริการนักเรียนเปนรายบุคคล  วัสดุครุภัณฑที่ควรจัดไว
บริการในมุมนี้   ไดแก  วิทยุ  โทรทัศน  เครื่องหูฟง  เครื่องฉายภาพนิ่ง  เครื่องคอมพิวเตอร   
แถบบันทึกเสียง  วีดิทัศน  ภาพนิ่ง  CD–ROM,  Multimedia  ตางๆ  ตลอดจนตูเก็บวัสดุอุปกรณ
ตางๆ 
 ญ.  มุมศิลปวัฒนธรรม  จัดเพื่อเสริมความรูภูมิปญญาชาวบาน 
ตลอดจนแสดงศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและประเทศ   ส่ิงที่ควรจัดบริการในมุมนี้  ไดแก 
ส่ิงประดิษฐหรือวัสดุพื้นบาน  หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับส่ิงของที่นํามาแสดง  ครุภัณฑควรเปนตู
หรือโตะสําหรับจดัแสดงสิ่งของตางๆ 
 ฎ .   มุมนิทรรศการ   มุมนี้จัดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนรายวิชาตางๆ  แนะนําสื่อและบริการของหองสมุด  ครุภัณฑในมุมนี้  ไดแก   
ปายนิทรรศการ  โตะหรือตูนิทรรศการ  นอกจากมุมตางๆ  ดังกลาวแลว  ครูบรรณารักษอาจจัด 
ใหมีมุมอื่นๆ ไดตามความเหมาะสมและสภาพความพรอมของหองสมุด  เชน  มุมบุคคลสําคัญ  เปน
ตน 
                ในการจัดศูนยการเรียนรูจะตองมีการจัดวางครุภัณฑและสื่อตางๆ  ให
เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาเพื่อความสะดวกในการศึกษาคนควา  โดยจัดใหเหมาะสมกับสภาพ
ของหอง และตกแตงใหมีบรรยากาศสวยงาม  เชิญชวนใหเขาใช 
  (2)   ผูปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานในศูนยการเรียนรู  ควรเปนผูที่มีความรูทาง
บรรณารักษศาสตร  หรือหลักการจัดระบบสื่อเพื่อสะดวกในการใชและมีครูอ่ืนๆ  เปนผูชวยโดย
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อาจตั้งเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  และมีนักเรียนชวยงาน  ซ่ึงจะเปนกําลังสําคัญชวยให
งานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
  (3)   การดําเนินงานศูนยการเรียนรู  การจัดศูนยการเรียนรูใหเปนระบบ 
เพื่อความสะดวกในการใชสามารถใชแนวทางในการดําเนินงานหองสมุดมาดําเนินการได  ทั้งใน
สวนที่เกี่ยวกับการจัดระบบสื่อส่ิงพิมพและส่ือเทคโนโลยี  งานที่จําเปนตองดําเนินการ  ไดแก 
  ก.  งานเทคนิค  ไดแก   การจัดการหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ   
จุลสาร และสื่อตางๆ  ใหเปนระบบ  ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือก  จัดหา   ลงทะเบียน   
จัดหมวดหมู   กําหนดหัวเร่ือง  ทําบัตรรายการ  จัดเตรียมเพื่อใหบริการ  จัดขึ้นชั้น  จัดทํา
บรรณานุกรม  ระวังรักษาและซอมแซม   สํารวจและจําหนายออก 
                            ข.  งานบริการคืองานบริการการใชศูนยการเรียนรูแก  ครู  นักเรียน  
และชุมชน และการจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อสงเสริมการอาน 
  ค.  การสนับสนุนการเรียนการสอน  คือ  การสอนใหนักเรียนรูจัก 
การศึกษา  คนควาดวยตนเอง และการใชศูนยการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอน 
                2)   ศูนยวิทยาการ  (Learning Resource Center) 
 เปนหนวยที่สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนแตละคนไดรับการพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  ภายในศูนยประกอบดวยส่ือ 
การเรียนนานาชนิด  จัดไวตามมุมประสบการณตางๆ  เชนมุมคณิตศาสตร  มุมศิลปะ  มุมภาษา  
และมุมคอมพิวเตอร  เปนตน  แตละมุมประกอบดวยส่ือและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  รวมทั้ง
เนื้อหาสาระ  รูปแบบการนําเสนอ  และระดับความยากงาย 
 สภาพแวดลอมภายในศูนยวิทยาการจะตองสงเสรมิการเรียนรูดวยตนเอง   
และสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล   ลักษณะการเรียนรูภายในศูนยวิทยาการจึงตองมี 
ความหลากหลาย  ยืดหยุน  บูรณาการ  และเปนธรรมชาติ  นักเรียนเปนผูเลือกสิ่งที่จะเรียนตาม
ความสนใจ  นักเรียนสามารถใชเวลาในการทํากิจกรรมตางกันตามความสามารถและความตองการ  
สามารถทํากิจกรรมเปนรายบุคคล เปนคู  หรือเปนกลุมก็ได 
                 พื้นที่ที่ใชในการจัดศูนยวิทยาการอาจมีขนาดประมาณ  2  หองเรียน   
จัดหองใหเรียบรอยสวยงามและจัดหาส่ือและอุปกรณที่จําเปน  เชน  ปายนิเทศ   ตูเก็บเอกสาร 
และส่ือ  ชั้นวางสื่อ  ส่ือประเภทตางๆ  เชน  เกมของจริง  ของจําลอง  แบบฝก  หนังสือ  บล็อกตางๆ  
ของเลนเทปเสียง   วีดิทัศน  วิทยุ  โทรทัศน   คอมพิวเตอร   ชุดการสอน   สไลด   แผนที่   รูปภาพ  
เปนตน 
 3)   หองสมุดหมวดวิชา 
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 หองสมุดหมวดวิชาจัดเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  แลวใช
ประกอบการสอนของครู  เนื่องจากปจจุบันมีการสอน  โดยใหนักเรียนศึกษาคนควาจากศูนย 
การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น อาจทําใหไมสามารถจัดบริการไดอยางทั่วถึง  จึงควรจัดใหมีหองสมุด 
หมวดวิชาขึ้น  เพื่อเปนการแบงเบาภาระของศูนยการเรียนรูชวยใหครูและนักเรียนสามารถคนควา
วิชาเฉพาะไดสะดวกรวดเร็วขึ้น 
 ในการจัดหองสมุดหมวดวิชาอาจจัดเปนหองโดยเฉพาะได  ถามีอาคาร
สถานที่เพียงพอ หรืออาจจัดเปนมุมหนึ่งในหองพักครูก็ไดแลวแตความเหมาะสมโดยจัดใหมี
หนังสือและสื่อตางๆ ประกอบการเรียนการสอน  หรือประกอบการศึกษาคนควาในหมวดวิชาใด
วิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  ไดแก  หนังสือเรียน  หนังสือเตรียมสอบเฉพาะสาขาวิชา  แถบบันทึกเสียง   
วีดิทัศน  ภาพนิ่ง  และอุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ  นอกจากนี้ควรรวบรวมผลงานของนักเรียน  
รายงานการศึกษา   คนควาประกอบการสอนรายวิชาที่อยูในหมวดวิชานั้นๆ   เพื่อเปนตัวอยางและ 
ใหนักเรียนไดใชประกอบการศึกษาคนควา 
 ในหองสมุดหมวดวิชาควรจัดใหมีครุภัณฑที่จําเปน  เชน  ช้ันหนังสือ  
โตะ – เกาอี้นั่งอานหนังสือ  ตูเก็บวัสดุอุปกรณตางๆ  แตถาหากเปนเพียงมุมใดมุมหนึ่งในหองพกัคร ู  
อาจมีเพียงชั้นหนังสือ  และที่นั่งอานหนังสือสําหรับนักเรียน 
 สําหรับผูปฏิบัติงานในหองสมุดหมวดวิชา  ควรเปนครูที่ไดรับมอบหมาย 
ใหดูแลหองสมุดหมวดวิชา  อาจจะมีเพียง  1 คน  หรือมากกวานั้นแลวแตความเหมาะสม  ซ่ึง 
ครูบรรณารักษที่รับผิดชอบศูนยการเรียนรูควรชวยทําหนาที่เปนพี่เล้ียงชวยแนะนําหรือจัดอบรม 
ใหความรูในเรื่องที่จะชวยใหปฏิบัติงานไดดี  เชน การลงทะเบียนหนังสือ  การซอมหนังสือ  การจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน  รวมทั้งการเก็บสถิติการใหบริการและกิจกรรมตางๆ 
 หองสมุดหมวดวิชาควรไดรับการตกแตงใหสวยงาม   เชิญชวนใหเขาใช 
หองสมุด  หมวดวิชาที่ควรจัด  ไดแก  หองสมุดหมวดวิชาภาษาไทย   สังคมศึกษา   วิทยาศาสตร  
ภาษาตางประเทศ  ฯลฯ  นอกจากจัดหองสมุดหมวดวิชาตางๆ  แลว ควรมีการจัดหองสมุดงานตางๆ   
เชนเดียวกัน  เชน  หองสมุดแนะแนวหองสมุดกิจกรรม  หองสมุดลูกเสือ  ยุวกาชาด  หองสมุด
พยาบาล ฯลฯ  ซ่ึงจะจัดไดมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับสภาพความพรอมของโรงเรียน 
 4)   มุมหนังสอืในหองเรียน 
 การจัดมุมหนังสือในหองเรียนเปนการจัดเพื่อสงเสริมการอานและ 
การศึกษาคนควาของนักเรียนโดยจัดหนังสือและสิ่งพิมพไวบริการที่มุมใดมุมหนึ่งในหองเรียน  
และมอบหมายใหนักเรียนในหองเรียนนั้นๆ  ชวยกันดูแลเก็บรักษา  ใหบริการและเก็บสถิติ   
โดยอาจจัดไวบนชั้นหนังสือ  มุมหองเรียน  หรือใสไวในกลองก็ได  แลวแตความเหมาะสม 
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  5)   รูปแบบอืน่ๆ 
 การจัดหองสมุดในรูปแบบอื่นๆ  เปนการขยายบริการของศูนยการเรียนรู
ไปในที่ตางๆ  ในบริเวณโรงเรียนทั้งในอาคารและนอกอาคาร  เพื่อเปนการเสริมบรรยากาศการจัด 
การเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรูและการพักผอนหยอนใจของนักเรียน เปนการฝกใหนักเรียน
ทํางานรวมกัน   ดูแลรับผิดชอบรวมกันโดยใชกระบวนการกลุม  และเปนการใหบริการชุมชน 
อีกดวย 
 การจัดหองสมดุในลักษณะนีม้ี  2  รูปแบบ  คือ 
  (1)   หองสมุดเคลื่อนที่  โดยจัดหนังสือเลมบางๆ  อานจบในระยะเวลา
ส้ันๆ วารสารลวงเวลา  จุลสาร ฯลฯ  ใสตะกรา  กลอง  กระเปา  รถเข็น ฯลฯ ไปยังสถานที่ที่มี
สําหรับใหนักเรียนนั่งอาน  เชน  ใตตนไม  รมอาคาร  มุมสวน  สวนหยอม  สนาม  ศาลา  ฯลฯ 
 (2)  หองสมุดไมเคลื่อนที่ โดยนําหนังสือ  วารสาร  จุลสาร  ฯลฯ  จาก 
ช้ันหนังสือ หรือตูหนังสือไปใหบริการตามสถานที่ที่จัดไวเปนการถาวรตามมุมตางๆ  เชน  ระเบียง
หนาหอง   ใตบันได  ใตถุนอาคาร  โรงอาหาร  โรงฝกงาน  หอประชุม  อาคารประชาสัมพันธ  ฯลฯ  
สําหรับการบริการลักษณะนี้ถาหากบริเวณที่จัดมีเนื้อที่กวางขวางพอ  นอกจากวางชั้นหนังสือแลว
อาจจะจัดโตะเกาอี้นั่งอานหนังสือหรือปูเสื่อใหนั่งอานก็ได 
 การจัดหองสมุดในลักษณะนี้  ควรจัดใหอยูภายใตการดูแลของคณะ 
นักเรียน  สภานักเรียน  ระดับชั้นหรือคณะสี  โดยจัดใหนักเรียนดูแลรับผิดชอบ  ใหบริการ  รวมทั้ง
เก็บสถิติการใหบริการ 
 2.3.6  การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 

 1)   ขอบขายพนัธกิจ 
 ตามมาตรา 29   แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  กําหนดวา   
“ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว   ชุมชน   องคกรชุมชน   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
เอกชน   องคกรเอกชน   องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัด 
การศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสารและรูจักเลือกสรรภูมิปญญา  และวิทยาการ
ตางๆ   เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน
ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน”  การดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรูในชุมชนที่สอดรับกับสาระของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542   ดังกลาวขางตน  จึงมีขอบขายพันธกิจที่ควรดําเนินการ  ดังนี้ 
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 (1)    การสรางความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมใน 
ชุมชน 
 (2)   การสงเสริมการจัดระบบการเรียนรูในชุมชน 
 (3)   การระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรูของชุมชน 

 2)   วัตถุประสงค 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในชุมชนโดยสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู

อยางมีสวนรวมในชุมชน 
 3)   ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(1)   มีการศึกษาขอมูลชุมชนเพื่อจัดทําแผนพัฒนากระบวนการเรยีนรูของ 
ชุมชน 

 (2)   มีการรวมกลุมคนในชุมชนเพื่อการเรยีนรู 
 (3)   มีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมในชุมชน 
 4)   วิธีดําเนินการ 

(1)   สรางความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมสีวนรวมในชมุชน 
ก.  ดําเนนิการศึกษาชุมชน 
ข.  จัดใหมีกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในดานการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
(2)   สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 

ก.  จัดใหมีการศึกษาอบรมสนองความตองการของคนในชุมชน 
ข.  สืบคน  รวบรวมจัดระบบภูมิปญญาทองถ่ิน  เพื่อเปนแหลงการเรียนรู

ของชุมชน 
ค.  จัดเวที   แลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูในชุมชน 

(3)   ระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรูของชุมชน 
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยการ 

ระดมทรัพยากรมาจากชุมชน  
 การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 
 การบริหารวิชาการ   เปนภารกิจหลักที่สําคัญที่สุด  ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การปฏิรูปการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  จะสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ  สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางความ
เปลี่ยนแปลง   พึ่งตนเองได  และเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค   ดังนั้นในการบริหารวิชาการจึงได
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กําหนดพันธกิจไว  8 ขอ  และ 1 ใน  8  ขอ  คือ  “การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน”   เพื่อมุงเนนใน
เรื่องของการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  โดยมี 
สวนรวมของชุมชนในการเลือกสรรเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินท่ีตองการใหมีการสืบทอดมรดก 
ทางวัฒนธรรมตอไป 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน  (Local Wisdom)  ปจจุบันยังไมมีผูใดใหความหมายไว
อยางชัดเจน แตพอทําความเขาใจไดดังนี้  หมายถึง  ความรูหรือประสบการณดั้งเดิมของประชาชน
ในทองถ่ินที่ไดรับการถายทอดสืบตอกันมาจากบรรพบุรุษหรือถายทอดตอกันจากสถาบันตางๆ  
ในชุมชน  เชน  จากสถาบันครอบครัว  สถาบันความเชื่อและศาสนา  สถาบันการเมืองการปกครอง  
สถาบันเศรษฐกิจ  และสถาบันทางสังคมอื่นๆ  นอกจากนี้  กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดให 
ความหมายคําวา  “ภูมิปญญาชาวบาน”   นั้นเปนการเชื่อมโยงไปถึงความรูประสบการณตรงของคน
ในทองถ่ินที่ไดจากการสะสมประสบการณจากการทํางาน   การประกอบอาชีพ และการเรียนรู 
จากธรรมชาติแวดลอมตางๆ   และถาจะพิจารณาภูมิปญญาทองถ่ินเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีแลวนั้น  หมายถึง  เทคนิควิทยาพื้นบานไดดวยโดยสถาบันวิจัยสังคมไดใหคําจํากัดความ
วา  เทคโนโลยีนั้นเปนความรูวาจะทําสิ่งตางๆ  อยางไร โดยมีองคประกอบ 2  ประการ  คือ  
เครื่องมือในการทําสิ่งนั้นๆ  และกระทบกับขั้นตอนในการทําสิ่งนั้นๆ  ซ่ึงสามารถแยกไดใน
ลั ก ษ ณ ะ 
ความรูที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  ที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมและความจําเปนใน 
ทองถ่ิน  ไดแก 
 1)   การประยุกตใชพลังคน  สัตว  และธรรมชาติ   ตลอดจนองคความรูตางๆ  
ที่มีอยูในแตละทองถ่ินหรือชุมชน  ในอันที่จะเปนทางเลือกในการดํารงชีวิตของมนุษย 
 2)   การประยุกตแนวความคิดที่เปนมรดกไทยในการประกอบอาชีพ  โดยใช
ทรัพยากรในทองถ่ินเปนหลักพิจารณากิจกรรมหรืออาชีพของชุมชน  เชน แถบพื้นที่หรือทองถ่ินใด
เปนที่ราบลุม  กิจกรรมของชุมชนก็คือการทํานา  การปนโองและตุมน้ําจากดินเหนียว  หรือการ
แกะสลักไมเปนเครื่องใชตางๆ โดยใชไมที่มีอยูในทองถ่ิน  เปนตน  ในการสัมมนาทางวิชาการโดย 
ศูนยศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎสุรินทร  ในเรื่องภูมิปญญาทองถ่ินและการสรางเครือขายนั้น   
ไดใหคําจํากัดความของคําวา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือภูมิปญญาชาวบาน  (Local Wisdom  หรือ  
Popular Wisdom)  คือ  พื้นฐานของความรูของชาวบาน  หรือคือความรูของชาวบานที่เรียนรูและ 
มีประสบการณ  สืบตอกันมาทั้งทางตรงและทางออม  ซ่ึงเรียนรูจากผูใหญหรือที่เปนความรูสะสม
สืบตอกันมา 
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 2.3.7  การวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
                ตามมาตรา 30   แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   กําหนดวา  
“ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษาการ  ดําเนินงาน 
ในสถานศึกษาซึ่งใหสอดรับกับสาระของพระราชบัญญัติการศึกษา  2542   ดังกลาวขางตน”   จึงมี
การดําเนินการดังนี้ 
  วิธีดําเนนิการ 
 1)   สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักสูตรกระบวน 
การเรียนรู  การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน 
 2)   รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การวิจยัพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู 
 การวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ
ไดเปนอยางดีทั้งการนํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนโดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยนั้น  เปนแนวทางหนึ่งที่ผูสอนและผูบริหารสามารถนําไปปฏิรูป 
การเรียนรูในสถานศึกษาได  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบท
ทางการศึกษาของไทยไดใหความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดไวหลายมาตราที่ชี้ใหเห็นวาการวิจัย
เปนกระบวนการที่ควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู  และกระบวนการทํางานของผูที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา  ซ่ึงเปนกลไกที่นําไปสูสังคมแหลงภูมิปญญาและการเรียนรู  กลาวคือ มาตรา  24 (5)   
ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ผูเรียนสามารถใชการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่อง 
ที่นาสนใจและตองการหาความรูใหม  หรือตองการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  การวิจัยจึงสัมพันธกับ
กระบวนการเรียนรูซ่ึงจะชวยฝกกระบวนการคิดการจัดการ  หาเหตุผลในการตอบปญหา  และรูจัก
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหามาตรา  30  ระบุใหผูสอนทําวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน  ผูสอนนอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแลว  ยังใชการวิจัย
เพื่อศึกษาปญหาหรือส่ิงที่ตองการรูคําตอบ  พัฒนาสิ่งที่ตองการพัฒนาหรือแกปญหา  ศึกษา 
และพัฒนาในสิ่งที่ เปนปญหาหรือตองการพัฒนาควบคูกันไปอยางตอเนื่อง  โดยบูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยใหเปนกระบวนการเดียวกันสามารถมองเห็นปญหา  
ระบุหรือรูปญหาได  รูจักการวางแผนการวิจัย  เก็บขอมูลและวิเคราะหอยางเปนระบบ  มีหลักฐาน
การไดมาซึ่งขอคนพบ  มีเหตุผลอธิบายถึงขอคนพบ  มาตรา  48  ระบุใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
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กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ผูบริหารจึงตองวิจัยเชิงประเมิน
เกี่ยวกับองคกร  สถานศึกษา  เพื่อใชผลการวิจัยนั้นมาประกอบการตัดสินใจ  จัดทํานโยบายและ
แผนตามพันธกิจขององคกรนั้นตอไป  การวิจัยจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่นํา
ผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา  ในขณะเดียวกันผูบริหารสามารถใชการวิจัยเพื่อเปนการสรางองค
ความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูนําในการสรางภูมิปญญาและการเรียนรูได  พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดใหนําการวิจัยมาใชเปนกระบวนการควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนรูและการดําเนินงาน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู  ดังนี้ 
 1)   การใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรู  มุงใหผูเรียนทําวิจัยเพื่อใช
กระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู  ผูเรียนสามารถวิจัยในเรื่องที่สนใจหรือตองการหา
ความรูหรือตองการแกไขปญหาการเรียนรูได  ซ่ึงกระบวนการวิจัยจะมีสวนชวยใหผูเรียนไดพัฒนา
ฝกการคิด  ฝกการวางแผน   ฝกการดําเนินงาน  และฝกหาเหตุผลในการตอบปญหา  โดยผสมผสาน
องคความรูแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณจริง 
 2)   การวิจัยพัฒนาการเรียนรู  มุงใหผูสอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ดวยการศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียนรู  วางแผนแกไขปญหาการเรียนรู  เก็บรวบรวมขอมูล  และ
วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  ใหผูสอนสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นําไปสู
คุณภาพการเรียนรูดวยการศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียนรู  ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู  เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการใชนวัตกรรมนั้นๆ  
และใหผูสอนสามารถนํากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดวยการใชเทคนิค 
วิธีการที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการวิเคราะหปญหา  สรางแนวทางเลือกในการแกไขปญหา  
ฝกการจัดการจากการเผชิญสภาพการณจริง  และปรับประยุกตมวลประสบการณมาใชแกไขปญหา 
 3)   การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  มุงใหผูเรียนทําการวิจัย
นําผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจ  รวมทั้งทํานโยบาย และวางแผนบริหารจัดการสถานศกึษา
ใหเปนองคการที่นําไปสูคุณภาพการจัดการศึกษา  และเปนแหลงสรางเสริมประสบการณเรียนรู
ของผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
 การวิจัยเปนกระบวนการคนหาความรูและแนวทางปฏิบัติที่นําไปพัฒนาการปฏิรูป
การเรียนรูที่เชื่อถือได  สามารถนําผลการคนพบมาแกไขการเรียนรูหรือตัดสินใจพัฒนาการจัด 
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเนื่องจากการวิจัยเปนกระบวนการเชิงระบบ  ที่ใชการศึกษา
คนควาหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงโดยทั่วไปจะเริ่มตนจากขั้นการศึกษาและวิเคราะห
ปญหา   จนถึงขั้นการสรุปและรายงานผล  ดังภาพ 
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ภาพ  3   ขั้นตอนการวิจยัโดยทั่วไป 
(ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 11) 
 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูที่มุงเนนผลการเรียนรูของผูเรียนเปนเปาหมาย
ของการจัดการเรียนรู  ดวยการใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรู  การวิจัยพัฒนาการเรียนรู  และ 
การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  มีแนวคิดในแตละประเด็น  ดังนี้ 

1)   การใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรู 
“มนุษยจะมีชีวิตที่ดี  ที่ประเสริฐ  ก็จะตองฝก   ตองเรียนรู   การเรียนรู   

การฝกฝนพัฒนานี้เปนความพิเศษของมนุษย  มนุษยที่ฝกตนหรือมีการเรียนรูจึงเปลี่ยนแปลงไป  
และทําใหโลกเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย”  (พระธรรมปฏก  (ปอ.ปยุตโต). 2541,  อางถึงใน
กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 :11) 

จากคํากลาวของทานประธรรมปฏก  (ปอ. ปยุตโต)  ขางตน  เปนการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูของมนุษยจากการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ   ความถนัด  และ 
ความตองการของตนเองจากสื่อและอุปกรณที่มีอยูตามแหลงการเรียนรูตางๆ  ในครอบครัว   
ในสถานศึกษา และในชุมชนที่ผูเรียนพบในชีวิตประจําวัน  ทั้งนี้ ผูเรียนอาจทําการศึกษาตามลําพัง
หรือเปนกลุมก็ได 

ศึกษาและวิเคราะหปญหา 

ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสราง
กรอบแนวคิด 

ออกแบบวางแผน 
และสรางเครื่องมือวิจัย 

รวบรวมและวเิคราะหขอมูล 

สรุปและรายงานผล 
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แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูมีมากมายหลากหลายทฤษฎี   ที่สงเสริมใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  เชน  แนวคิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม  (Participation Learning)   ซ่ึงเนน
การสรางความรูจากประสบการณเดิมของผูเรียนและการมีปฏิสัมพันธระหวางเรียน  แนวคิด 
การเรียนรูตามหลักพุทธศาสนามี  3  ระดับ  เนนการรูจําจากการบอกหรือสอน  การรูจักจาก 
การคิดหาเหตุผล  และการรูแจงจากการสรางความเขาใจอยางแจมแจงดวยการคนพบดวยตนเอง  
และแนวคิดการสรางความรู (Constructivism)  เนนการสรางความรูดวยตนเองจากวิธีการตางๆ  กัน  
โดยอาศัยประสบการณเดิมจากโครงสรางทางปญญา และแรงจูงใจภายในเหลานี้  เปนตน   แนวคิด
ตางๆ  เหลานี้เปนการยอมรับความคิดของผูเรียนเอง  และการที่ผูเรียนจะประสบความสําเร็จ 
ในการเรียนรูไดดีมีประสิทธิภาพ  ควรเกิดจากการเรียนรูอยางเปนระบบ  โดยอาศัยกระบวน 
การวิจัยเขามาเสริมในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้น  ทําใหผูเรียนไดฝกการคิด  การจัดการ  การหาเหตุผล
ในการตอบปญหา  การผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการ  และการเรียนรูในปญหาที่ตนสนใจ  
ดวยการสงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการลองใชแนวคิดและวิธีการตางๆ ในการเรียนรู  การทดสอบ
ความรูที่ไดรับและการสรุปความรู  (รวมการนําประสบการณเดิมของตนมาชวยในการเรียนรู)   
เพื่อชวยเพิ่มพูนการเรียนรูในตนเองดานความรู  เจตคติ  และทักษะอันเปนเครื่องมือพัฒนา   
การเรียนรูตลอดชีวิต  มีพัฒนาการทางปญญา  ทางอารมณ  สังคม  และทางรางกาย  และชวยใหเกิด
การพัฒนาตางๆ  ในโลก  การนํากระบวนการวิจัยมาเสริมในการเรียนรูดังกลาวเขียนสรุปได 
ดังปรากฏดังภาพ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 87 

 
                                                                                         
                                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                                                                               
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                               

ภาพ  4   การใชการวิจยัในกระบวนการเรยีนรู 
(ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 12) 
 
 
              จากแผนภูมิ  เปาหมายของการเรียนรู  คือ  ผูเรียนมีความรู  เจตคติและทักษะ 
ในการเรียนรู  ซ่ึงไดจากการใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ  5 ขั้นตอน  คือ 
               ขั้นตอนที่  1  การวิเคราะหความตองการของผูเรียน  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอน 
ที่ผูเรียนตองทราบความตองการการเรียนรูของตนเอง  มีการลําดับความสําคัญกอนหลังตาม 
ความจําเปนและความสําคัญใหไดเปนลําดับแรก และกําหนดเปาหมายของการเรียนรูได 
                ขั้นตอนที่  2  การวางแผนการเรียนรู  ขั้นตอนนี้ผูเรียนตองรูจักการวางแผน 
การเรียนรูของตนเองวา  มีเปาหมายเรื่องใด  มีเวลามากนอยเพียงใด  มีแหลงเรียนรูที่ไหนบาง   
มีวิธีเรียนใดบาง  ตองใชส่ือใดบาง และมีปญหาจะสามารถปรึกษาใคร  เมื่อไดรับความรูจะใช 
ความรูนั้นไดอยางไร  ตลอดจนวางแผนไปถึงการนําความรูที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนางานอยางไร 
 ขั้นตอนที่  3  การพัฒนาทักษะการเรียนรูเปนขั้นตอนการปฏิบตัิในการแสวงหา
ความรูตามที่ไดวางแผนไว  ซ่ึงอาจใชวิธีการตางๆ ในการเรียนรู  เชน  การสังเกต  การสัมภาษณ   
การบันทึกขอความ  การสรุปความ  ฯลฯ  จากการใชแหลงเรียนรูตางๆ  เชน  ศูนยวิทยาการ    
ส่ือส่ิงพิมพ  ส่ือบุคคลและสื่อเทคโนโลยี  เปนตน  เมื่อไดความรูแลวควรมีการตรวจสอบความรู 

  1.  วิเคราะหความตองการของผูเรียน 

2.  การวางแผนการเรียนรู 

3.  การพัฒนาทักษะการเรียนรู 
     -  การแสวงหาและใชแหลงการเรียนรู 
     -  การใชวธีิการตางๆ  ในการเรียนรู 
     -  การตรวจสอบความรู 

4.  สรุปความรู 

5.  ประเมินผลเพื่อปรับปรุง   และ 
     นําผลไปใชในการพัฒนา 
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ที่ไดเพื่อยืนยันความถูกตอง  และตัดสินใจเลือกความรูไปใชใหสอดคลองกับเปาหมายของ 
การเรียนรู 
 ขั้นตอนที่  4  การสรุปความรู  เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสรุปความรูและนําเสนอ
ความรูที่ไดจากการคนควาในรูปแบบตางๆ  ที่เหมาะสม  เชน  รูปภาพ  แผนภาพ  แผนภูมิ ฯลฯ  
และอาจใชเครื่องมือชวยในการนําเสนอ 
 ขั้นตอนที่  5  การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและนําไปใชในการพัฒนาเปน 
ขั้นตอนที่ผูเรียนประเมินกระบวนการเรียนรูของตนเองในระหวางการเรียนรูทุกขั้นตอน  เพื่อ
นําไปสูการปรับปรุงรวมถึงการนําความรูที่ไดไปใชพัฒนางานตอไป 
                 2)   การวจิัยพฒันาการเรียนรู 
 ในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  หัวใจของการปฏิรูปในครั้งนี้
คือ  การปฏิรูปผูสอน  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการนําความสําเร็จมาสูการปฏิรูปการศึกษา   
ความสําคัญของผูสอนมีมากมายเปนผูที่มีรับภาระหนักในการอบรมบมนิสัยพลเมืองของชาติ   
ดังพระบรมราโชวาทที่ปรากฏในงานพระราชพิธีตางๆ  ใจความวา  “งานของผูสอนนั้น  เปนงาน
พิเศษที่จะหวังผลตอบแทนเหมือนงานอื่นๆ  ไดโดยยากผลตอบแทนที่สําคัญยอมเปนผลทางใจ   
ไดแก  ความปติชุมชื่นใด  ที่ไดฝกสอนคนใหไดดี  มีความเจริญยิ่งกวาในกลุมผูสอนที่อยูในชั้น
มหาวิทยาลัยดวยซํ้า  เพื่อจะไดเปนพลเมืองดีของชาติสืบไป  ทานทั้งหลายซ่ึงจะออกไปทําหนาที่ 
ผูสอน  จะตองยึดมั่นอยูในหลักศีลธรรม  และพยายามถายทอดความรูใหแกเด็กใหดีที่สุดที่จะทําได  
นอกจากนี้จงวางตนใหสมกับที่เปนผูสอนใหนักเรียนมีความเคารพนับถือและเปนที่เล่ือมใส 
ไววางใจของผูปกครองนักเรียนไดดวย” 
 ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต   สามารถอยูรวมกับ 
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขไดนั้น  ผูสอนจะตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนรูอยูเสมอวา
ผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูตรงตามเปาหมายที่ตองการหรือไม  มีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง  
ควรมีการแกไขกิจกรรมการเรียนรูใดใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดบาง  กระบวนการที่วานี้ 
เปนการนําการวิจัยเขามาเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนนั่นเอง   ซ่ึงเปนการสอดคลองกับ
ขอสรุปตางๆ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ที่เนนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่กําหนดใหเปนภารกิจของผูสอน  3 ประการ  ที่ตองบูรณาการเขาดวยกัน  คือ 
 ประการแรก  จัดกระบวนการเรียนการสอน  และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู  (มาตรา  24 (5)) 
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 ประการที่สอง   ทําวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
ในแตละระดับการศึกษา  (มาตรา 30) 
 ประการที่สาม  นําผลการวิจัยที่ไดมาใชในการปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน  (มาตรา 30) 
 ดังนั้น  การใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูจึงเปนภารกิจที่สําคัญและจําเปน  
ในกรณีที่ผูสอนพบวากระบวนการพัฒนาการเรียนรูที่กําลังดําเนินการอยูมีปญหามากหรือมี 
ความจําเปน  ตองการพัฒนาอยางเรงดวน  ซ่ึงสามารถเขียนเปนภาพการใชวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ไดดังนี้ 

3)   การวจิัยพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                 การปฏิรูปสถานศึกษา   เปนหนึ่งในภารกิจหลักของการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการใหผูเรียนที่สําเร็จออกมามีคุณภาพ
ตรงตามเปาหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว  ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  จึงเปนหนวยงานที่สําคัญที่สุดในการจัดการศึกษาแกเยาวชนไทย 
ทุกคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางปญญา  อารมณ   สังคม  และทางรางกาย  สามารถพึ่งตนเอง  
รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในการพัฒนาสังคม  และส่ิงแวดลอม 
 สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบภายในของ 
สถานศึกษานั้นๆ ไดแก  ผูสอน  ผูเรียน  หลักสูตร  และสื่อ  วัสดุ  อุปกรณตางๆ  ผูที่สําคัญที่สุด 
ในการทําใหกิจกรรมตางๆ  ภายในสถานศึกษาดําเนินไปไดดวยดี  คือ  ผูบริหาร   ซ่ึงจะเปน 
ผูที่ระดมการมีสวนรวมของทุกคนทุกฝายตั้งแตชุมชน   ผูสอนและผูเรียนมารวมกันวิเคราะห 
ปญหาและความตองการเพื่อกําหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน  จัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  การนิเทศติดตามผล  และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหผูที่เกี่ยวของทราบ  กระบวนการดังกลาวถือวาผูบริหารไดนํากระบวนการวิจัย 
มาใชในการบริหารงานของสถานศึกษาในความรับผิดชอบ  (ดูภาพประกอบ) 
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ภาพ  5   การวจิัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 13) 
 
 
 2.3.8  การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 

ตามมาตรา  48  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ. 2542   กําหนดวา  
“ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ 
อยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก  (มาตรา 49 วรรคสอง  กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอก

1. วิเคราะหปญหาและความตองการเพื่อกําหนดทิศทาง/วิสัยทัศน 

2. จัดทําแผนโรงเรียน 

3. ดําเนินงานตามแผน ฯ 

4. นิเทศ  ติดตามประเมินผล 

5) สรุปผลการแกไขปญหา/การพัฒนา 

1) วิเคราะหปญหา/ การพัฒนา 

3) จัดกจิกรรมแกปญหา/ การพัฒนา 

4) เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 

 5. ทํารายงานผลการดําเนินงานของ 
     สถานศึกษา 

2) วางแผนการแกปญหา/ การพัฒนา 

ไมมีปญหา 

พบปญหา / ตองการพัฒนา 
ตองทําวิจยั 
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ของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย  และเสนอ
ผลตอหนวยงานที่เกี่ยวของ  และสาธารณชน)” 
  การดําเนินงานในสถานศึกษา  ซ่ึงใหสอดรับกับสาระของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  ดังกลาวขางตน  จึงมีการดําเนินการดังนี้ 
  วิธีดําเนนิการ 
 1)   จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
 2)   สนับสนุนสงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพในระดับหนวยงานภายใน
สถานศึกษา 
 3)   กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา 
 4)   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 1)   แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับการประกันคณุภาพและการประเมินผลภายใน 
                      (1)  แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 
                             ก.   แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ : ความหมายและคุณคาของ 
การประกันคุณภาพ 
                 การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance)  เปนระบบที่ใชในการ 
ควบคุมตรวจสอบและตัดสินคุณภาพเกณฑที่กําหนดในระบบการประกันคุณภาพจะมกีารกําหนด
เกณฑหรือเงื่อนไขแหงคุณภาพ  มีการควบคุมใหเกิดการปฏิบัติตามเกณฑ  มีการตรวจสอบ 
มาตรฐานการปฏิบัติ และมีการตัดสินวางานหรือกิจกรรมบรรลุตามเกณฑหรือไม 
                ในระบบประกันคุณภาพใดๆ  จะมีฝายรับประกันหรือผูที่คอยให 
การประกันภัยกับฝายผูเอาประกันหรือผูใชบริการ  อาทิ  ในทางธุรกิจ  บริษัทขายเครื่องใชไฟฟา 
จะเปนผูรับประกันหรือใหการประกันคุณภาพสินคาในระยะเวลาที่กําหนดวา  “มีคุณภาพดีใชได
อยางแนนอน   ถาเกิดความเสียหายใดๆ  ตามเงื่อนไขคุณภาพ  บริษัทจะรับผิดชอบซอมให”    
ในขณะที่ลูกคาหรือผูซ้ือสินคาเปนผูเอาประกัน  การประกันคุณภาพในลักษณะนี้เปนการประกัน
คุณภาพสินคาของตนเอง  หรือในกรณีของมาตรฐาน  ISO  เปนระบบประกันคุณภาพภายนอก 
ที่องคกรภายนอกทําการตรวจสอบและตัดสินคุณภาพบริการของหนวยงานหรือองคกรใด ๆ   
แลวรับรองวาไดมาตรฐานหรือมีคุณภาพในระดับที่ผานเกณฑ 
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                ระบบประกันคุณภาพเปนระบบที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอลูกคา
หรือผูใชบริการเพื่อใหลูกคามั่นใจในคุณภาพและไดรับบริการที่มีมาตรฐาน  หากใชบริการแลว 
ไมไดรับการบริการเหมือนคํารับประกันก็สามารถเรียกรองความยุติธรรมได 
                ในปจจุบันระบบประกันคุณภาพไดมีการใชอยางแพรหลายในแง 
ของการประกันคุณภาพภายใน  เชน  การประกันคุณภาพสินคาโดยบริษัทเจาของสินคาเอง   การซือ้
ขายที่สามารถเรียกรองคืนเงินได  ถาไมพอใจในบริการ  เปนตน  สวนในแงของการประกันคุณภาพ
จากภายนอก  เชน  มาตรฐาน ISO  การจัดการประกันคุณภาพอาหารของเชลลชวนชิม   เดลินิวส
ชวนชิม  เปบพิสดาร   แมชอยนางรํา  ฯลฯ  ในบางกรณีองคกรใด ๆ  จะมีระบบในการประกัน 
คุณภาพทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก  ระบบประกันคุณภาพ 
เปนระบบที่กอใหเกิดผลดีทําให  ลูกคาหรือผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 ข.    แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
                                     ก)   ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

การศึกษาเปนรากฐานสําคัญประการหนึ่งในการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ในสังคม  เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวย
ใหคนไดพัฒนาตนเองดานตางๆ  ตลอดชวงชีวิตสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถ 
ดานตางๆ  ที่จะดํารงชีวิตประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรวมเปนพลัง
สรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได  รัฐเห็นความสําคัญของการศึกษาในป พ.ศ. 2542   
จึงไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  เพื่อใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม  และ 
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  โดยยึดหลักการจัด 
การศึกษา  3  ประการ  คือ   1)  เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน   2)  ใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา  และ   3)  พัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่องมีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองคกรปกครองทองถ่ินรวมทั้งใหมีการกําหนด
มาตรฐาน และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกําหนด 
การประกันคุณภาพไวในหมวดที่  6  วาดวยมาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได
กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  สําหรับ 
การประกันคุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
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การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน 
ตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัด 
การศึกษา  ซ่ึงจะทําใหไดสารสนเทศที่สะทอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  และเขตพื้นที่ 
การศึกษา  อันนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนด   ดังนั้นหากสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเองวามีจุดเดนในเรื่องใด มีจุดบกพรองที่ตอง 
แกไขปรับปรุงตนเองในดานใดบาง    อยางไรก็ตามปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาก็คือยังขาดระบบและรูปแบบวิธีการประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาและเขตพื้นที่ 
การศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลตามเปาหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ.2542   ตอไปในอนาคต 
                            ข)   ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา     
                 การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance)  หมายถึง  กิจกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่จําเปนตองดําเนินงานเพื่อประกันวาคุณภาพของการศึกษาไดรับการรักษาไว   
และสงเสริมเพิ่มพูน  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงรวมถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใดๆ  ที่หากได
ดําเนินการตามระบบและแผนที่ไดวางไวแลวจะทําใหเกิดความมั่นใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค  (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2541 อางถึงในสมคิด  พรมจุย  
และ สุพักตร  พิบูลย.  2544 : 4) 
                 การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง   การควบคุมคุณภาพ  
การตรวจสอบคุณภาพภายในและจากภายนอก  แลวตัดสินตามเกณฑ  (อุทุมพร  จามรมาน.  2541 
อางถึงใน  สมคิด  พรมจุย  และ สุพักตร   พิบูลย.  2544 : 4) 
                 กลาวโดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง  กิจกรรม
หรือแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย  การประกันคุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก 
                            ค)   ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
                 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จําแนกไดเปน  2 สวน  คือ  การประกันคุณภาพภายใน  และ 
การประกันคุณภาพภายนอก 
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 (ก)   การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การติดตามตรวจสอบ
และตัดสินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษาเอง  หรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
                                 (ข)   การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึงการติดตามตรวจสอบ
และตัดสินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาว 
รับรอง  เพื่อเปนการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                            ง)   พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติกับการประกันคุณภาพ 

ในป  2542  รัฐไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  โดย
กําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการดํารงชีวิตความสามารถอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข  สําหรับการจัดการศึกษา 
ใหยึดหลัก  3  ประการ  คือ  1)   เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน   2)  ใหสังคมมี 
สวนรวมในการจัดการศึกษา  และ  3)  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
รวมทั้งมีการกําหนดมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภท 
การศึกษา 
                            จ)   การบริหารงานที่เปนระบบกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
การบริหารงานเปนกระบวนการดําเนินงานใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ    
ซ่ึงประกอบดวยการดําเนินงาน  4  ขั้นตอน   คอื  การวางแผน  (Plan)  การลงมือปฏิบัติ (Do or  
Implementation)  และการตรวจสอบผลปฏิบัติงานหรือประเมิน  (Check or Evaluation)  และ 
การปรับปรุงแกไขการทํางาน  (Action or Adjust)  หรือเรียกยอๆ วา  วงจรการบริหารงานแบบ   
PDCA  (วรภัทร   ภูเจริญ.  2542,  อางถึงใน  สมคิด  พรมจุย  และ สุพักตร   พิบูลย.  2544 : 7)    
ดังภาพ  6 
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ภาพ  6  วงจรการบริหารงานของ  Michale Deming 
(ที่มา :  สมคิด  พรมจุม  และ สุพักตร  พิบลูย.  2544 : 7) 

 
  

 จากภาพดังกลาว    แสดงให เห็นความสัมพันธของวงจร 
การดําเนินงานวาเริ่มจากการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมาย 
ที่กําหนดไว  จากนั้นจึงนําแผนไปปฏิบัติในระหวางที่ปฏิบัติตามแผนจําเปนตองมีการตรวจสอบ  
ประเมินผลอยูตลอดเวลาวาไดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง  หากพบปญหาควรปรับปรุงแกไขเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค  
และเปาหมายที่กําหนดไว  จะเห็นไดวาการบริหารงานที่เปนระบบ  การประเมินผลภายในจะเปน
สวนหนึ่งของการบริหารงาน  ซ่ึงการประเมินผลการดําเนินงานเขามามีสวนชวยในการทําให 
ผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน  ดังนั้นผูปฏิบัติงานจึงมีความจําเปนในการที่จะตองมีความรู
และความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติของตนเอง  เพื่อนําขูมูลมาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สําหรับขั้นตอนในการตรวจสอบการทํางาน  (Check)  หรือ 
การประเมินผลภายในยังใชวงจรการทํางานที่เปนแบบ  PDCA   คือ มีการวางแผนการประเมิน   
การลงมือทําการประเมินการ  ตรวจสอบผลการประเมินและการแกไขปรับปรุงผลการดําเนินงาน
หลังจากรูผลการประเมินวามีจุดบกพรองในเรื่องใด 

การวางแผน 
(Plan) 

แกไขปรับปรงุการทํางาน 
(Action / Adjust) 

การลงมือปฏบิัติงาน 
(Do or Implementation) 

การตรวจสอบ / ประเมินผล 
(Check / Evaluation) 
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                      (2)   แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเอง   การประเมินภายในและการประเมิน
ภายนอก 

ก.  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเอง  ไดมีผูใหแนวคิดไวหลายทาน  
สรุปได  ดังนี้ 

พระเทพเวที  (ประยุทธ  ปยุตโต. 2531  อางถึงในสมคิด  พรมจุย  และ 
สุพักตร   พิบูลย. 2544 : 8)  ไดใหความคิดเกี่ยวกับการประเมินตนเองวาเปนการประเมินที่มุงเนน 
ที่การประเมินภายในเปนลักษณะของการตรวจสอบพิจารณาตนเองตามหลักพุทธศาสนา  เปนเรื่อง
ของการฝกฝน  พัฒนาตนเอง  โดยมีความเชื่อวามนุษยเปนสัตวที่ฝก  ไดมีศักยภาพที่จะบรรลุ 
จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค   เมื่อบรรลุจุดมุงหมายแลวก็จะทําใหมีจิตสํานึกในการพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ  ก็คือมีจิตสํานึกในการศึกษา  ก็จะสามารถพิจารณาตนเองได  นอกจากนี้ยังมีหลักเกี่ยวกับ
เรื่องของการเตือนตนเองการพิจารณาตนเอง  ดังสุภาษิตที่วา จงเตือนตนดวยตนเอง  จงพิจารณา 
ตนดวยตนเอง  ซ่ึงเปนตัวเสริมที่จะมาชวยใหไมประมาท  และชวยในการเรงรัดใหพัฒนาวิธี 
ที่จะสงเสริมเพื่อใหแตละคนประเมินตนเอง   ควรทําใหแตละคนมีจิตสํานึกในการประเมินตนเอง
ตองมีวิธีการหรือเตือนใหเขาคอยหมั่นตรวจสอบตนเองหรือชวยเขาในการที่จะวัดประเมินตนเอง 

การประเมินตนเองตองอาศัยขอมูลการวัดจากภายในและภายนอก 
หมายความวา  ประเมินแตตนเองเพียงอยางเดียว   ถาแตละคนมีจิตสํานึกในการศึกษาพัฒนาตนเอง    
คอยวัดตนเองอยู  การประเมินตนเองก็มีความเปนไปไดมากและก็จะยอมรับการวัดและประเมิน
จากภายนอกมากขึ้น  ถาตัวเองไมยอมที่จะประเมินตนเองแลว  ก็จะคานการวัดและประเมิน 
จากขางนอกดวยคนที่มีความตองการพัฒนาตนเองจะมีความตองการใหคนอื่นชวยวัดและประเมิน
ดวย   เพื่อที่จะไดรูวากาวหนาแคไหน  มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง 

การพัฒนาคนใหสามารถประเมินตนเองได  มีองคประกอบหรือ
ปจจัยที่สําคัญ 3 ประการ  คือ  1)  ตองสราง  ตองทําใหผูประเมินมีจิตสํานึกในการศึกษา  มีความ 
พอใจหรือความตองการที่จะฝกฝนพัฒนาตนเอง   2)  มีความตองการจุดมุงหมายที่เปนวัตถุประสงค
ที่เปนจริง   ความถูกตองและความดีงามตองการความเจริญกาวหนาก็คือการพัฒนาตนเองนั่นเอง  
3)  การมองประสบการณทุกอยางเปนการเรียนรู  คนที่มองประสบการณตางๆ  เปนการเรียนรูนี้
เปนลักษณะที่มีผลดี  ไมถือวาการประเมินเปนเรื่องของการจับผิด  แตกลับเห็นวาการประเมินทําให
ตนเองไดรับความรู  ทราบจุดเดนและจดุบกพรองของตนเองเพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงพัฒนางาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีผลดีตอดานจิตใจของตนเองไมเกิดความทุกข  หวาดระแวง   
เพราะการมองอะไรๆ  เปนการเรียนรู  ก็จะมองแตวาประสบการณที่พบที่เห็นนั้นไดเรียนรูอะไร   
มีอะไรที่จะไดรับบาง  ไมสนใจผลเสียที่จะมากระทบวากลัวจะเสียหนาหรือเสียศักดิ์ศรีคนที่มอง
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ประสบการณเปนการเรียนรูหมดก็จะหาวาในการประเมินนั้นไดเรียนรูอะไรบาง   อะไรเปน
ประโยชนนําเอามาใชปรับปรุงงานและปรับปรุงตนเอง  ทําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงปจจัย 
ทั้ง  3  ประการจะชวยลดอคติ 4  ไดแก  ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก   โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง  
โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง  และภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว   นอกจากนี้แลวยังมีโยนิโสมนสิการ  
เปนการคิดการพิจารณา  โดยใชปญญาพิจารณาในแงของการเปนเหตุ  เปนผลการศึกษาปจจัย 
การพิจารณาโดยแยกแยะองคประกอบเปนสวนที่ชวยใหไมหลงตัวเอง  เพราะหลักของการอิง 
ความจริงโดยใชปญญาอิงกับความจริงอยูตลอดเวลา 
                เย็นใจ  เลาหวณิช  ( อางถึงใน  สมคิด  พรมจุย   และ สุพักตร  พิบูลย. 
2544 : 10)  ใหความเห็นวาการประเมินตนเองเปนเรื่องที่ทําไดยากแตความจริงมนุษยก็ประเมิน 
ตัวเราเองอยู  ถาเราอยากจะพัฒนาปจเจกบุคคล  ถาไมมีการประเมินตนเองเลย  เราจะพัฒนาตนเอง
ลําบาก  เพราะนึกวาตนเองทําดีอยูแลว  การที่จะประเมินตนเองไดลึกซึ้งนั้น  คนที่จะประเมินตนเอง
ไดตองทําใจใหเปนกลางใหได  ตองมีการฝกจิตของตนเอง  การประเมินตนเองสามารถนําไป
ประยุกตใชในงานประเมินตางๆ  ได  เชน นําไปประเมินผลโครงการ  องคการ  สถาบัน  เปนตน  
การนําไปประเมินโครงการจะตองมีตัวช้ีหรือเกณฑมาตรฐานอยางชัดเจน 
                การประเมินตนเองตองใชขอมูลทั้งภายในและขอมูลภายนอก  
สําหรับเกณฑการประเมินตนเองควรผสมผสานระหวางเกณฑการประเมินเชิงปรนัยกับเกณฑ 
การประเมินเชิงบรรยายในเรื่องของการประเมินตนเองกับงานการศึกษามีความเหมาะสมที่จะศึกษา
เจาะลึกเพราะวาการจัดกิจกรรมการศึกษามีลักษณะหลากหลาย  มีความยืดหยุนและมีลักษณะ 
ที่แปรเปลี่ยนอยางรวดเร็ว    ดังนั้นการจัดกิจกรรมการศึกษามีลักษณะหลากหลาย  การที่จะสราง
แบบประเมินเพื่อออกขอสอบจากสวนกลางแลวนําไปเก็บทั่วประเทศ  คงทําไดไมทันเหตุการณ  
รูปแบบของการจัดกิจกรรม  การศึกษาในระดับที่อยูหางไกลจากสวนกลางมากเทาไหร   มีความ 
จําเปนที่ตองใชการประเมินตนเอง   (Self – Evaluation)  มากขึ้นเทานั้น  เพราะการจัดการศึกษามี
ความยืดหยุนไมเปนระบบที่ตายตัวมีลักษณะหลากหลาย  และกระจายอํานาจใหกับสถานศึกษา 
                           ข.   ความหมายของการประเมินผลภายในและการประเมินผลภายนอก   

การประเมินผลภายใน  (Internal  Evaluation)  หมายถึง  
กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
ห น ว ย ง า น 
ที่กระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง  เพื่อใหไดขอมูลมาใชใน 
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด   ถือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการดําเนินงานและควรทําเปนกิจกรรมหนึ่งในขั้นตอนและการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
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และตอเนื่อง  ดังนั้น  ลักษณะสําคัญของการประเมินผลภายในของหนวยงานคือหนวยงานประเมิน
ตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดขอมูลท่ีนําไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงานของตนเอง  และพรอมที่
จะไดรับการตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก 
  การประเมินผลภายนอก  (External Evaluation)   คือ  กระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการดําเนินงานของหนวยงานซึ่งประเมินโดยกลุมบุคคลที่เปน 
นกัประเมินโดยอาชีพ  หรือประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
หรือบุคคล  หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง  เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษา  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษา  และนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา 

              ค.   ประโยชนของการประเมินผลภายใน 
                 จากความหมายของการประเมินผลภายใน  แสดงใหเห็นวาการ
ประเมินผลภายในเปนกิจกรรมที่สําคัญของการบริหารงานที่เปนระบบ  การประเมินผลภายใน 
มีประโยชนตอการวางแผนและบริหารงาน  สรุปไดดังนี้ 

                        ก)   ทําใหทราบจุดแข็งจุดออนของตนเอง 
                       ข)   ชวยใหไดรับขอมูลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ 

ตนเอง 
                       ค)   ชวยใหขอมูลและสารสนเทศตางๆ  นําไปใชในการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการกําหนดแผนงานและโครงการ  การตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรตางๆ  ที่
จําเปนตองใชในการดําเนินงาน  ตลอดจนความเปนไปในการจัดทํากิจกรรมตางๆ 

                      ง)   เปนการแสดงความรับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายจาก
ชุมชน 

                      จ)   ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนา   ปญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินงานที่นํามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแกไข
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปในทิศทางที่ตองการ 

                      ฉ)   ชวยในการจัดหาขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จ และความลมเหลว
ของการดําเนินงานของสถานศึกษา 

                       ช)   เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงาน   ทั้งนี้เพราะการประเมินภายในดวย
ตนเองจะทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน  จุดเดน  จุดดอยและนําขอมูลไปใช 
ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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                       ซ)   รายงานผลการประเมินใหสาธารณชนทราบ  และไดขอมูลมาใช
ในการวางแผนพัฒนาหนวยงานตอไป 
 
 

 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             
                                                                                                         
                                           
                                                                                                                      
ภาพ  7   ระบบการประเมินผลภายในหรือระบบการประเมินตนเองของโรงเรียน 
(ที่มา :  สมคิด   พรมจุย  และ สุพักตร  พิบลูย.  2544 : 13) 
 
 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   (อางถึงใน  สมคิด   
พรมจุย  และ สุพักตร   พิบูลย.  2544 : 21)  ไดออกแบบระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษา   
ประกอบดวย  กิจกรรมตางๆ  ดังนี้ 
                            1)   การเตรียมความพรอม  ดานบุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ  รวมทั้ง
ตั้งคณะทํางานประเมินผลภายในสถานศึกษา และกําหนดบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 
                     2)   การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 3)   การทําความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพและ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

วางแผนการประเมิน 

ประเมิน 

ไมมีปญหา มีปญหา 

บันทึกผลรายงานผล พิจารณาสาเหตุ 

แกไข 
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  4)   การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน   มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชในการ
ประเมิน 
  5)   การกําหนดกรอบการประเมิน 
  6)   การกําหนดเกณฑการประเมิน 
  7)   การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน 
  8)   การวิเคราะหขอมูล 
  9)   การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา 
   (10)   แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
   (11)   การทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
   (12)   การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง 

ในการสรางระบบประเมินผลภายในขององคกรใดๆ  จะตองเนนให 
ผูเกี่ยวของทุกฝายตระหนักในความจําเปนของการประกันคุณภาพตระหนักในปญหาหรือคุณภาพ
งานขององคกรในปจจุบัน  และจะตองใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีบทบาทรวมคิด  รวมวางแผน 
ใหมากที่สุด  เนนการวางแผนเปนทีม 
                 ง.   ขั้นตอนการประเมินผลภายใน 
                ในการประเมินผลภายในนั้นหากสามารถทําใหเปนสวนหนึ่งของ 
การบริหารงานไดจะทําใหทราบขีดความสามารถ  จุดเดน  จุดดอยของสถานศึกษา   ซ่ึงขั้นตอน 
การดําเนินการประเมินผลภายในมีดังนี้ 
                วางแผนเตรียมการประเมินใหตอบคําถามและเตรียมการในแตละ
ประเด็นตอไปนี้ 
                              ก)   ใครคือผูประเมิน  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเปนผูประเมิน 
โดยอาจเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการ  หรือคณะทํางานดานการประเมินผลภายในซึ่งประกอบดวย 
บุคลาการที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา  ไดแก  ผูบริหาร  บุคลากรในสถานศึกษา  ทั้งครู  อาจารย   
และเจาหนาที่  นักเรียน   ชุมชน   และผูปกครองและกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคน 
 ข)   ทําไมจึงตองประเมิน  สรางความเขาใจ  สรางความตระหนักใน
ความจําเปนและความสําคัญของการประเมิน 
                              ค)   ผลการดําเนินงานของสถานศกึษาที่ผานมาเปนอยางไร  ทบทวน
สภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
                              ง)   ประเมินอะไร   กําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ 
                              จ)   ประเมินเพื่ออะไร   กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน  
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                              ฉ)   จะประเมินอยางไร   ออกแบบการประเมิน 
                                           (ก)   กําหนดจดุมุงหมายของการประเมิน 
                                           (ข)   กําหนดมาตรฐานการศกึษา / ตัวบงชี ้
                                           (ค)   กําหนดแหลงขอมูล / ผูใหขอมูล 
                                         (ง)   กําหนดเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
                                         (จ)   การเก็บรวบรวมขอมูล   
                                         (ฉ)   การวิเคราะหขอมูล 
                                         (ช)   กําหนดเกณฑในการประเมิน 
  ดําเนินการตามแผน   ดําเนนิการประเมินโดยปฏิบัติในลักษณะตอไปนี้ 
 ก)   พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน 
 ข)   เก็บรวบรวมขอมูล 
 ค)   กระตุนกํากับการประเมนิผลภายในใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
 ง)   วิเคราะหจดุแข็งและจุดออนของสถานศึกษา 
 จ)   รายงานผลการประเมินโดยสรุปจุดแข็งและจุดออนของ
สถานศึกษาและเผยแพรใหผูเกี่ยวของทราบ 
                 วางแผนและพัฒนาตอเนื่อง  ดําเนินการพัฒนาตอเนื่องในลักษณะ 
ตอไปนี้ 
 ก)   วางแผนการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษาใน
สวนที่เปนจุดออน  อาจทําเปนโครงการหรือแผนงาน  สวนจุดแข็งก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ 
 ข)   ดําเนินการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษา  ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ค)   ตรวจสอบผลการดําเนินงานหรือประเมินผลภายในอีกรอบวา
เปนไปตามเปาหมายที่ตองการใหบรรลุหรือไม  ซ่ึงเปนการยอนกลับไปทํางานตามขั้นตอนที่   
4 – 13   จากนั้นจึงดําเนินการประกันคุณภาพจากภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐาน 
  ระบบประเมินผลภายในเปนระบบในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององคกรเอง   เพื่อตัดสินวางานเปนไปตามเกณฑหรือเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงาน
หรือไม  ระบบประเมินผลภายในที่ดีจะนําไปสูการประกันคุณภาพงานของตนเองหรือการประกัน
คุณภาพภายในกอนที่จะใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบแลวรับรองมาตรฐาน  (สมคิด  พรมจุย  
และ สุพักตร   พิบูลย.  2544 : 24) 

2)   มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี ้
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 สถานศึกษามีบทบาทหนาที่ที่จะตองจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตาม
จุดมุงหมายของการศึกษา   เพื่อใหการประเมินของสถานศึกษาทุกแหงอยูบนบรรทัดฐานเดียวกัน  
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาแตละสังกัด  จึงไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่จะใชเปน
เกณฑในการประเมินซ่ึงมีทั้งระดับชาติและระดับหนวยงาน  ไดแก  มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
ที่พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษาพัฒนาโดยกรมสามัญศึกษา  เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาพัฒนา 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชน   พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   เปนตน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ   ซ่ึงไดมีการระดมความคิดจาก
บุคคลฝายตางๆ  จัดทํามาตรฐานการศึกษาแหงชาติ   (อางถึงใน  สมคิด   พรมจุย   และ สุพักตร   
พิบูลย.  2544 : 25)   มีทั้งหมด  27 มาตรฐาน  91 ตัวบงชี้   แบงเปน  3  ดาน  คือ  มาตรฐานดาน 
ผลผลิต   มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัย  
                (1)   มาตรฐานดานผลผลิต  เนนการพัฒนาดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญาและ
สังคม  มุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 3  ประการ  คือ  เปนคนดี  มีความสามารถ และมีความสุข   
มี  12  มาตรฐาน  38  ตัวบงชี้ 
               (2)   มาตรฐานดานกระบวนการ   เนนในดานกระบวนการบริหาร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  มี  6  มาตรฐาน  29  ตัวบงชี้ 
               (3)   มาตรฐานดานปจจัย   เปนการกําหนดคุณลักษณะ หรือสภาพความพรอม
ของผูบริหาร  ครู  หลักสูตร  อาคารสถานที่และชุมชน  มี  9  มาตรฐาน  24   ตัวบงชี้ 
               มาตรฐานและตัวบงชี้เหลานี้ถือเปนกรอบในการประเมินที่สถานศึกษาสามารถ
นําไปใชเปนเกณฑในการตรวจสอบการดําเนินงานของตนเอง  รายละเอียดมาตรฐานแตละดาน 
มีดังนี้ 
  (1)  มาตรฐานและตัวบงชีด้านผูเรียน 
                                ก.  มาตรฐานที่  1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
                                         ก)   มีวินัย ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบและหลักเบื้องตน
ของแตละศาสนา 
                                         ข)   ซ่ือสัตยสุจริต  (และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพสําหรับระดับอาชีว-
ศึกษา) 
                                         ค)   มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
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                                         ง)   ประหยัด  ใชส่ิงของและทรัพยสินทั้งของตนเองและสวนรวมอยาง
ประหยัดและคุมคา 
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                                ข.  มาตรฐานที่ 2   ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
 ก)   เคารพและรับฟงคําแนะนําของพอแม  ญาติและผูใหญ 
 ข)   รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและเคารพในสิทธิเสรีภาพของ 
ผูอ่ืน 
 ค)   มีความรูและปฏิบัติตนตามกฎหมาย  ไมเปนปญหาของสังคม  และ
อยูในสังคมอยางมีความสุข 
                                           ง)   รวมกิจกรรมในการพัฒนาสถานศึกษาและทองถ่ิน 
 จ)   รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
                             ค.  มาตรฐานที่  3   ผูเรียนมีจิตสํานึกที่เห็นแกประโยชนสวนรวมใน 
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 ก)   รูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบตอตนเองและ
ตอสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
 ข)   ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม  และมีสวนรวมอนุรักษ 
ส่ิงแวดลอม 
                              ค)   ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
                             ง.  มาตรฐานที่  4  ผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห   สังเคราะห 
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
                                       ก)   สามารถจําแนกขอมูล  เปรียบเทียบและมีความคิดรวบยอด 
                                           ข)   สามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูลรูจักพิจารณาขอดี  
ขอเสีย   ความถูก – ความผิด   ระบุเหตุ – ผล   คนหาคําตอบ  เลือกวิธีและมีปฎิภาณในการแกปญหา
และตัดสินใจไดอยางสันติและมีความเหมาะสม 
                                      ค)   มีความคิดริเร่ิม  มีจินตนาการ  สามารถคาดการณและกําหนด 
เปาหมายได 
                           จ.  มาตรฐานที่  5  ผูเรียนมีความรูทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 ก)   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมประสบการณ / กลุมวิชา /  
หมวดวิชาที่สําคัญไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานขั้นต่ํา   (คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร  ภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ   สังคมศาสตร   คอมพิวเตอร  และวิชาเฉพาะสาขาสําหรับอาชีวศึกษา) 
 ข)   มีความสามารถในการใชภาษาสื่อสาร 
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                            ฉ.  มาตรฐานที่  6   ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 
 ก)   มีความกระตือรือรน  สนใจการเรียนรูจากแหลงตางๆ  รูจักตั้ง 
คําถามเพื่อหาเหตุผล 
 ข)   รักการอาน  สามารถใชหองสมุด  แหลงความรูและส่ือตางๆ  ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
                                           ค)   สามารถสรุปประเด็นจากการเรียนรูและประสบการณไดอยาง 
ถูกตองดวยตนเอง 
                            ช.  มาตรฐานที่  7   ผูเรียนเห็นคุณคาและภูมิใจในภูมิปญญาไทย   ศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 ก)   รูจักทองถ่ิน  รักและรวมพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 ข)   มีความรูความเขาใจในภูมิปญญาไทย  โดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ิน
และนํามาใชได 
 ค)   ชื่นชมและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ 
ทองถ่ินและของไทย 
                ซ.  มาตรฐานที่  8  ผูเรียนรูจักตนเอง  พึ่งตนเองได  มีบคุลิกภาพที่ด ี

       ก)   รูถึงความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  ขอดี ขอดอยของตนเอง  
และพยายามปรับปรุงตนเอง 

  ข)   เปนตัวของตัวเอง  มีความมั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสมและ
ใหเกียรติผูอ่ืน 

   ค)   รูกาลเทศะในการใชคําพูด  กิริยามารยาทและการแตงกาย 
                 ง)   สามารถกําหนดเปาหมาย  แนวทางตัดสินใจ  และแกปญหาของ 

ตนเองได   (เฉพาะระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา) 
                ฌ.  มาตรฐานที่ 9  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  มีเจตคติที่ดี
ตออาชีพสุจริตและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

   ก)   สามารถทํางานตามลําดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ 
   ข)   ขยันอดทน  ละเอียด  รอบคอบในการทํางาน  พัฒนางาน   สามารถ

ทํางานอยางมีความสุขและภูมใิจในผลงานของตนเอง 
   ค)   สามารถทํางานเปนทีม  (ชวยเหลือผูอ่ืน  ไมเอาเปรียบ  ให 

ความรวมมือยอมรับฟงความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืน  รวมรับผิดชอบผลงานของกลุม) 
   ง)   มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
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                 ญ.  มาตรฐานที่  10  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ด ี
                 ก)   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
   ข)   มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
                  ค)   ราเริง แจมใส   มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับครู  เพื่อนและบุคคลทั่วไป 
                 ง)   รูจักดูแลสุขภาพและปองกันตัวเองไมใหเกิดอุบัติภัย 

                            ฎ.  มาตรฐานที่  11  ผูเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดใหโทษและสิ่งมอมเมา 
      ก)   มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
                  ข)   ไมเสพยส่ิงเสพยติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา  และไมแสวงหา 

ผลประโยชน 
                 ฏ.  มาตรฐานที่ 12  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดนตรี
และกีฬา 

   ก)   มีความชื่นชมและสามารถรวมกิจกรรมดานศิลปะ   ดนตรีและกีฬา 
  (2)  มาตรฐานและตัวบงชีด้านกระบวนการ 
  ก.  มาตรฐานที่  1  สถานศึกษาจัดใหมีการจัดองคกร / โครงสรางและ 
การบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

    ก)   มีการจัดองคกร / โครงสรางการบริหารชัดเจน 
  ข)   มีปรัชญา  แผนพัฒนา / ธรรมนูญสถานศึกษา  รวมทั้งแผน 

การดําเนินงานของสถานศึกษาและตัวช้ีวัดความสําเร็ว 
  ค)   มีการปฏิบัติตามแผน 
  ง)   มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  เปรียบเทียบกับเปาหมายอยาง 

ตอเนื่อง 
  จ)   มีระบบขอมูลสารสนเทศครบถวน  ถูกตองตรงกับความตองการ

และทันตอการใชงาน 
  ฉ)   มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน 
  ช)   มีการนําขอมูลผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง

งาน 
                 ข.  มาตรฐานที่  2   สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 ก)   ผูบริหารและครูสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกันจัด
การศึกษา 
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 ข)   มีการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน 

 ค)   มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาตอชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ 

 ง)   ผูปกครอง  และชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา 
                 ค.  มาตรฐานที่  3   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่ เอื้อตอผล 
การเรียนรู  สงเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยของผูเรียน 

 ก)   จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด  เปนระเบียบ  ปลอดภัย 
 ข)   จัดระบบปองกันใหสถานศึกษาปลอดสารพิษ   ส่ิงเสพยติด   

อาชญากรรม  และอบายมุข 
 ค)   จัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี 
 ง)   จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหครู  และบุคลากรอยางเพียงพอ  และ

จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 
                ง.  มาตรฐานที่  4  สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร / ครู  ตาม 
ความจําเปน และเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 

 ก)   จัดครูเขาสอนตรงตามสาขาวิชาหรือความถนัด   หรือความรู 
ความสามารถ 

 ข)   ครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใชสอนหรือปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 

 ค)   สงเสริมการทํางานเปนทีม 
                จ.  มาตรฐานที่  5  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลอง 
กับหลักสูตรความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 

 ก)   มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ 
ของทองถ่ินโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

   ข)   มีการจัดแนวทางการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร 
ความตองการของผูเรียน / ทองถ่ินและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ   สังคม   ใหสามารถ 
เชื่อมโยงแกปญหาทองถ่ินได   และนําไปปฏิบัติไดจริง 
                ฉ.  มาตรฐานที่  6  สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน 
ผูเรียนเปนสําคัญ 
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 ก)   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลาย   เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผูเรียน 
 ข)   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนไดรูจักคิด
วิเคราะหคิดสังเคราะหและคิดสรางสรรค 
 ค)   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนรูจักศึกษาหา
ความรูแสวงหาคําตอบ   และสรางองคความรูดวยตนเอง 
 ง)   มีการนําภูมิปญญาทองถ่ิน  เทคโนโลยี  และสื่อที่เหมาะสมมา
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 
 จ)   มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรม  และจริยธรรมของ 
ผูเรียน 
 ฉ)   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สุนทรียภาพอยางครบถวนทั้งดานดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา 
 ช)   สงเสริมความเปนประชาธิปไตย  การทํางานรวมกับผูอ่ืนและ 
ความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน 
 ซ)   มีการประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายและ 
ตอเนื่อง 
 ฌ)   มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนรักสถานศึกษาของตน  และมี 
ความกระตือรือรนในการไปเรียน 
                        (3)  มาตรฐานและตัวบงชี้ดานปจจัย 
 ก. มาตรฐานที่  1  ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนแบบอยางที่ดี 
             ก)   ผูบริหารอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
                                         ข)   ผูบริหารมีความเมตตา  กรุณา  มีความรับผิดชอบ  ยุติธรรม   
ซ่ือสัตย 
             ค)   ผูบริหารมีการครองตนที่ดี  ไมมีหนี้สินลนพนตัว  ไมเกี่ยวของกับ
อบายมุข  ส่ิงเสพยติด 
                ข. มาตรฐานที่  2  ผูบริหารมีภาวะผูนําและความสามารถในการบริหาร 
จัดการ 
                                        ก)   ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาใหทันสมัยและทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 
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                                         ข)   ผูบริหารมีความเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธและเปนที่ยอมรับของ 
ผูเกี่ยวของ 
                                         ค)   ผูบริหารมีความเปนประชาธิปไตย  
                ค.  มาตรฐานที่  3  ครูมีวิญญาณความเปนครู  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
                                         ก)   ครูมีความเอื้ออาทร  เขาใจ  และเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยาง
สม่ําเสมอและเทาเทียมกัน 
                                         ข)   ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน 
                                         ค)   ครูมีความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย   ตรงตอเวลา  อุทิศตนใหกับการ
พัฒนาผูเรียน 
                                       ง)   ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติ  
บุคลิกภาพ 
  จ)   ครูมีทศันคติที่ดีตออาชีพครู 
                           ง.  มาตรฐานที่  4   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยาง 
มีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                                       ก)   ครูรูเปาหมายของหลักสูตรและเปาหมายการจัดการศึกษา 
  ข)   ครูมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรจัดทําแผนและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ค)   ครูมีความรู  ความสามารถในการประเมินผลการเรียนการสอน
และการนําผลการประเมินมาใชพัฒนาคุณภาพ 
                 จ.  มาตรฐานที่  5   ครูมีความรูความสามารถในการแสวงหาความรู 
คิดวิเคราะหและสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
                                      ก)   ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตางๆ  
เพื่อนํามาสรางเนื้อหาสาระและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
                                      ข)   ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 
                                      ค)    ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกสถานการณได 
                             ฉ.  มาตรฐานที่  6  ครูมีคุณวุฒิ / ความรู   ความสามารถกับงานที่ตนเอง 
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 
         ก)   ครูมีความถนัด / ความเชี่ยวชาญตรงกับงานที่ปฏิบัติ 
                                      ข)   มีจํานวนครูตามเกณฑ 
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                             ช.  มาตรฐานที่  7   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน  มีส่ือ 
การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
  ก)   มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคลอง
กับเปาหมายการศึกษาและความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน 
  ข)   มีส่ือและการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 
  ซ.  มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีอาคาร สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตามเกณฑ 
  ก)   มีอาคาร   สถานที่   และส่ิงอํานวยความสะดวกตามเกณฑ 
   ฌ.  มาตรฐานที่  9  ชุมชน / ผูปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษา 
  ก)   ผูปกครองมีความรัก  ความเขาใจ  เอาใจใสในการอบรมสั่งสอน
บุตรหลานและเปนแบบอยางที่ดี 
   ข)   ชุมชน / ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา  และมีความรูสึก
เปนเจาของสถานศึกษา 
 

2.4   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
 กิตติพงษ   วงศสุนทร  (2527 : 107)   ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ผูนําการใชหลักสูตร  ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  จากกลุมตัวอยางที่เปนผูชวย 
ผูบริหารฝายวิชาการ  24  คน  จากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ขนาดกลาง   และขนาดใหญ   
โดยศึกษาการบริหารงานวิชาการ  5  ดาน  คือ  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดผลและ
การประเมินผล   การนิเทศและการฝกอบรมครู   การบริหารวัสดุอุปกรณหองสมุดและการใชแหลง
วิทยาการในทองถ่ิน  การจัดกิจกรรมทางวิชาการและการบริการชุมชน  ผลการศึกษา  พบวา   
โรงเรียนขนาดเล็กบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษาและการฝกอบรมครูอยูในระดับสูง
กวาทุก ๆ  ดาน โรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารงานวิชาการดานการบริหารวัสดุอุปกรณการศึกษา   
อยูในระดับสูงกวาทุกดาน  โรงเรียนขนาดใหญบริหารดานการจัดกิจกรรมทางวิชาการและ 
การบริการชุมชนอยูในระดับสูงกวาทุกดาน 
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                มณี   ภัคเกษม  (2528 : 112)  ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเครือคาทอลิค  ในเขตกรุงเทพมหานครดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน   การจัดวัสดุ
อุปกรณและหองสมุด  การนิเทศการศึกษาและการฝกอบรมครู  การจัดกิจกรรมนักเรียนและ 
การแนะแนว  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา  จากกลุมตัวอยางผูบริหาร  จํานวน  57  คน  
และครูผูสอน  550  คน  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารมีความเห็นวาโรงเรียนปฏิบัติงานวิชาการ 
มากกวาความคิดเห็นของครูผูสอนในทุกๆ  ดาน  และผูบริหารและครูโรงเรียนขนาดใหญมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน  สวนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก
มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
                อภิรดี   ธเนศวร  (2536 : 92)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จังหวัดปราจีนบุรี  ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญหาดาน  คือ  การ
วางแผนงานวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน  การนิเทศการศึกษา   การวัดและประเมินผล   และ
ก า ร จั ด 
กิจกรรมทางวิชาการ  พบวา  ผูบริหาร   อาจารย  มีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารตาม 
ความคิดเห็นของผูบริหารคณะกรรมการวิชาการ  อาจารยพบวามีความคิดเห็นแตกตางกันทุกดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร   
โรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษา  จําแนกตามประเภทของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอและโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล  พบวา  มีความคิดเห็น 
ไมแตกตางกัน 
 ทิพากร   นิตยสมบูรณ   (2539 : 131)  ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามทัศนะของผูบริหาร  และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ  ในกรุงเทพมหานคร  มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   
ในกรุงเทพมหานคร  ตามทัศนะของผูบริหารและครู ในดานการบริหารหลักสูตรดานการจัด 
การเรียนการสอน  ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการในดานการวัดผลและประเมินผลการวิจัย 
พบวา 
 1)   ผูบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  ในกรุงเทพมหานคร  มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการ  ดานการจัดการเรียน
การสอน  การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ  ดานการวัดผลประเมินผล  และดานการบริหารหลักสูตร
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ในระดับปานกลางทุกดาน เมื่อพิจารณาตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียนก็ปรากฏผล
เชนเดียวกัน 
 2)   ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีตอการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในกรุงเทพ  
มหานคร  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนทั้ง  3 ขนาด  โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  ผูบริหาร 
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันคือ โรงเรียนขนาดกลาง  ขนาดใหญ  และขนาดใหญพิเศษ   
มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการ  ดานการวัดผลและประเมินผลทั้งโดยภาพรวมและรายดาน   
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3)   ผลการเปรียบเทียบทัศนะของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  ที่มีตอการบริหารงาน 
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ  ในกรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนทั้ง  3  ขนาด  พบวา  ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน   
คือ  โรงเรียนขนาดกลาง   ขนาดใหญ  และขนาดใหญพิเศษ  มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการ 
ทั้งโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันยกเวนดานการจัดการเรียนการสอน   และดานการจัด 
กิจกรรมสงเสริมวิชาการที่ครูมีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการ   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 ปรีดา  บุณยะโหตระ  (2539 : 126)   ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ   
มีการปฏิบัติงานวิชาการ  7  ดาน  คือใชวิธีการประเมินการใชหลักสูตรจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ใหครูเขาสอนตรงตามความรู  ความสามารถและความถนัด รวมกับครูในการคัดเลือกและปรับปรุง
ส่ือการเรียนการสอนใหมีคุณภาพอยูเสมอ  กําหนดผูรับผิดชอบดานการวัดและประเมินผล  จัดหา 
หนังสือไวในหองสมุดอยางเพียงพอ  และจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  นําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มาวางแผนในการนิเทศการศึกษา และสงเสริมใหครูเขารับการอบรมดานการเรียนการสอนอยูเสมอ  
จัดประชุมอบรมทางวิชาการดวยการใหครูรวมกันเสนอความคิดเห็น  ความตองการและปญหา 
ดานวิชาการ   ปญหาในการบริหารงานวิชาการที่ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญประสบคือครูผูสอน
ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบหลักสูตรยังไมเพียงพอครูบางคนไมเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอน   ขาดผูมีความรูความสามารถที่จะใหคําแนะนําแกครูในการผลิตและการใชส่ือ
การสอนการจัดหาเอกสารหรือคูมือเกี่ยวกับการประเมินผลเพื่อใหครูศึกษายังกระทําไมทั่วถึง 
ครูขาดความกระตือรือรนในการเพิ่มพูนความรูและไมไดทําแผนงานการประชุมอบรมทางวิชาการ
ประจําป 
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 พิมลพร   รอดเรืองศรี  (2539 : 134)  ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  มีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร  5  ดาน  คือ  การวางแผนการบริหารงานวิชาการ  การจัด 
การเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  การนิเทศการศึกษา  และการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารกับ
ครูผูสอน  และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร  ความคิดเห็นของครูผูสอน  ที่มีประสบการณ
และขนาดโรงเรียนตางกันตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 1)  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบริหารดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก  สวนดานอื่นๆ  อีก 4  ดาน  คือ  การวางแผน
การบริหารงานวิชาการ  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ  การนิเทศการศึกษา  การวัดผลและประเมินผล
การศึกษาอยูในระดับปานกลางทั้งส้ิน  เมื่อพิจารณาโดยรวมทุกดานพบวาความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง 
 2)  ผูบริหาร  กับครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 
ในแตละดานและโดยรวมทุกดาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3)  ผูบริหารที่มีประสบการณตางกัน และอยูในโรงเรียนขนาดตางๆ  มีความคิดเห็น
ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร  ในแตละดานและโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน 
 4)  ครูผูสอนมีประสบการณตางๆ  และอยูในโรงเรียนขนาดตางกัน  มีความคดิเห็น
ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในแตละดาน  และโดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน 
 นิลุบล   เฟองคอน  (2542 : 95)   ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทพลีลา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  กรุงเทพมหานคร ในดานการวางแผนงานวิชาการในโรงเรียน  การจัด 
กลุมวิชาในแผนการเรียน  การจัดตารางสอน  การจัดครูเขาสอน  การจัดกิจกรรมนักเรียน  การ
นิเทศการศึกษาการพัฒนาและสงเสริมดานวิชาการ   การวัดและประเมินผลการเรียน การ
ประเมินผลการบริหารงานวิชาการ  ประชากรที่ศึกษา  คือ  ผูบริหาร  คณะกรรมการวิชาการ  และ
อ า จ า ร ย 
ผูปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนเทพลีลา  จํานวน  100  คน  จากการศึกษาพบวา  
 1)  ผูบริหารคณะกรรมการวิชาการ  และอาจารยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ 
การบริหารงานวิชาการไมแตกตางกนั  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับคอนขางสูง 
 2)  ผูบริหาร  คณะกรรมการวิชาการ  และอาจารย  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา
การบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 
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 3)  ผูบริหารมีตําแหนงบริหารแตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน  แตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการแตกตาง
กัน 
 4)  คณะกรรมการวิชาการที่มีประสบการณของการทํางานแตกตางกัน  แตมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 
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 5)  อาจารยที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
สภาพการบริหารวิชาการแตกตางกัน  แตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ 
ไมแตกตางกัน 
 2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 สําหรับงานวิจัยในตางประเทศ  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแลวไมพบงานวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการโดยตรง  แตมีงานวิจัยที่ใกลเคียง   ดังตอไปนี้ 
 ดิคกี้   (Dickey. 1960 : 3605 – 3606)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
ครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเคนตั๊กกี้  (Kentucky)  กลุมตัวอยางเปนครูใหญ  จํานวน  543  
คน  ปรากฏวา   ครูใหญมีหนาที่เกี่ยวกับงานธรุการ  การนิเทศการสอน  การควบคุมระเบียบวินัยใน 
โรงเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การแนะแนวและประชาสัมพันธกับชุมชน  ดานวิชาการนั้น    
ครูใหญใหเวลากับงานการนิเทศการสอนและการแนะแนวการศึกษามาก  ในดานความเขาใจในงาน
บริหารงานดีกวาครูใหญโรงเรียนขนาดเล็ก  การศึกษาครั้งนี้ไดขอคนพบวา   ครูใหญของโรงเรียน
มัธยมศกึษาที่มีขนาดใหญ  มีนักเรียนมาก   ยอมมีประสิทธิภาพและมีความเขาใจในการบริหารงาน
ดีกวาครูใหญโรงเรียนขนาดเล็ก 
                แมคคารธี   (Mccarthy. 1971 : 705 – A)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซี   (New Jersey)  จากกลุม
ตั ว อ ย า ง 
เปนผูบริหารโรงเรียน   ผูชวยผูบริหาร   หัวหนาหมวดวิชาและครู   ผลการวิจัยพบวา   กลุมครูมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารและผูชวยฝายวิชาการเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงาน 
ดานวิชาการเรื่องการสังเกตการสอน    การวัดผลและการประเมินการศึกษา    การจัดตั้ง 
คณะกรรมการบริหารงานดานวิชาการและความรับผิดชอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการ   
นอกจากนี้  กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวา   ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาท   
มีความรับผิดชอบและบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกเหนือจากการบริหารงาน
ดานอื่นๆ 
 ดีซอเทล   (Desautel.  1978 : 42 – A)   ไดศึกษาการรับรูบทบาทในการบริหาร 
โรงเรียนในรัฐดาโกตาเหนือ  สหรัฐอเมริกา  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นวาคนใชเวลา
สวนใหญในการเรียนการสอน   และยังมีความเห็นตอไปวาคนจะปฏิบัติหนาที่นี้ใหมากกวาทีป่ฏิบตัิ
อยูและถือวาเปนบทบาทที่มีความสําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียน 
                มินุดิน  (Minudin. 1987 : 2403)  ไดทําการวิจัยบทบาททางวิชาการของผูบริหาร 
โรงเรียนในรัฐซาบาห   มาเลเซีย   พบวา   สวนใหญผูบริหารมีหนาที่เปนหลักในการประเมินผล
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โครงการของโรงเรียนสนับสนุนใหผูรวมงานมีการศึกษาและประสบการณเพิ่มขึ้น   กําหนด 
วัตถุประสงคของโรงเรียนอยางชัดเจนควบคุมโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดของโรงเรียน
สอนในระยะสั้นๆ  รูและเขาใจกฎขอบังคับในการเรียนรายวิชาตางๆ 
 

2.5   สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวผูวิจัยสามารถสรุปและนํามากําหนด
เปนกรอบแนวคิดการวิจัยงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา   โดยมุงเนน
ในประเด็นหลักดังนี้ 
 2.5.1   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.5.2   การปฏิรูปการเรียนรู 
 2.5.3   การเทียบระดับการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
 2.5.4   การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2.5.5   การจัดเครือขายและแหลงการเรียนรู 
 2.5.6   การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 
 2.5.7   การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.5.8  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                โดยแตละประเด็นหลักมีรายละเอียดยอย  ดังตอไปนี้ 
 2.5.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                       1)   การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
                              (1)  สรางความตระหนักใหแกบุคลากรในสถานศึกษา   และชุมชนใหเห็น
ความสําคัญ 
                              (2)  พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร  
และการจัดการเรียนรู 
                              (3)  แตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตร งานวิชาการของสถานศึกษา  อนุกรรมการ 
กลุมสาระการเรียนรูตางๆ  เพื่อดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
                           (4)  จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ 
                              (5)  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 (6)  ประชาสัมพันธใหนักเรียน   ผูปกครอง   ชุมชน   หนวยงาน   องคการใน
ชุมชนทราบ 
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                      2)   การดําเนนิการจัดทําสาระของหลักสูตรของสถานศึกษา 
                              (1)  กําหนดวิสัยทัศน   ภารกิจ   เปาหมาย  จุดหมาย 
                              (2)  จัดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
                              (3)  จัดทําสาระของหลักสูตร 
 ก.   กําหนดผลการเรียนรูทีค่าดหวังรายปหรือรายภาค 
 ข.   กําหนดสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค 
 ค.   กําหนดเวลาและจํานวนหนวยกิต   สําหรับสาระการเรียนรูรายปหรือ
รายภาค 
 ง.   จัดทาํคําอธิบายรายวิชา 
 จ.   ออกแบบการเรียนรู 
 ก)   กําหนดกจิกรรมการเรียนรู 
 ข)   กําหนดสื่อการเรียนรู 
 ค)   กําหนดวธีิวัดผลและประเมินผล 
 ง)   ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 จ)   กําหนดรปูแบบวิธีการเกณฑการตัดสนิเอกสาร หลักฐานการศกึษา 
       3)   การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 (1)   ผูบริหารทําความเขาใจกับครู  และวางแผนดําเนินการรวมกันในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู 
 (2)   วางแผนการจัดบริการแนะแนวของสถานศึกษา 
 (3)   วางแผนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา  
 4)   ปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรขั้นพืน้ฐาน 

(1)   ดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรขั้นพื้นฐานตามทีส่ถานศึกษากําหนดไว 
 5)   การนิเทศ   กํากับ   ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

(1)   จัดเตรียมขอมูลแผนการทํางาน  และบุคลากรใหเปนปจจุบัน 
(2)   รอรับการนิเทศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(3)   นําผลการนิเทศ   และขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ

หลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
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 6)   สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
(1)   เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของครู 
(2)   รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตามเวลาที่กําหนด 
(3)   รายงานผลการดําเนินงานเปดเผยใหผูเกี่ยวของทราบ 

7)   ปรับปรุงและพัฒนางานการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
(1)   นําผลการนิเทศ  และรายงานผลการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรงุ

การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2.5.2  การปฏิรูปการเรียนรู 
 1)   สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  (1)   วางแผนการพัฒนางานในโรงเรียนทําระบบใหสอดคลองกับการปฏิรูป
การเรียนรู 
                              (2)   กระตุนและสรางความตระหนักในภาระหนาที่ครู 
                              (3)   ดูแลในการพัฒนาการจัดเรียนรูใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป 
การเรียนรู 
                              (4)   จัดระบบแนะแนวในโรงเรียน 
                              (5)   จัดระบบการปองกันคุณภาพภายใน 
                              (6)   ดูแลคุณภาพการจัดการเรียนรู 
                              (7)   พัฒนาโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 
  2)   การพัฒนาครูแกนนําเพื่อเปนตนแบบการปฏิรูปการเรียนรู 
                             (1)   สงครูเขารวมพัฒนาครูเปนครูแกนนํา 
                             (2)   เปดโอกาสใหครูแกนนาํไดพัฒนางานในสภาวะการทํางานปกติ 
                             (3)   เปดโอกาสใหครูแกนนําที่เปนตนแบบไดขยายเครือขาย 
                    3)   การนิเทศติดตาม  กํากับ  ดูแล  การปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษา 
                             (1)   วางแผนและดําเนินการนิเทศภายใน 
                             (2)   รับการนิเทศทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                             (3)   นําผลการนิเทศ  และขอเสนอแนะไปปรับปรุง 
                   4)   การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู 
                             (1)   สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน/ โรงเรียนครอบคลุมกลุมสาระ
การเรียนรู  และระบบการบริหารจัดการในสถานศกึษา 
                             (2)   ผลิตเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
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                             (3)   พัฒนาเครื่องมือการวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริงของเขตพื้นที่ 
การศึกษานั้นๆ 
                             (4)   ประเมินผลการใชเครื่องมือการวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริง 
                     5)   การแนะแนว 
                            (1)  การจัดการบริการแนะแนว 
                                     ก.   ศึกษาและรวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล 
                                      ข.   ใหบริการสารสนเทศ 
                                      ค.   ใหคําปรึกษาเบื้องตน 
                                      ง.   ประสานงานกับเครือขายเพื่อการปองกัน  แกไขปญหา และพัฒนา 
ผูเรียน 
           จ.   ติดตามประเมินการดําเนินงานแนะแนว 
                                            ก)   การจัดระบบการดูแลนักเรียน 
                                            ข)   การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2544 
                                            ค)   การประชาสัมพันธงานแนะแนว 
                                            ง)  การวจิัยงานแนะแนว 
 2.5.3  การเทียบระดับการศึกษา  และการเทียบโอนผลการเรียน 
                    1)   การเทียบระดับการศึกษา 
                             (1)   แตงตั้งคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษา 
 (2)   จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือที่จะใชประเมินเทียบระดับการศึกษา 
 (3)   ดําเนินการเทียบระดับการศึกษาตามที่กําหนดในระเบียบประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    2)   การเทียบโอนผลการเรียน 
 (1)   แตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และวิชาการของสถานศึกษา 

(2) คณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักเกณฑทีก่ําหนด   
(3) ผูบริหารสถานศึกษาอนุมตัผิลการเทียบโอนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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 2.5.4  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                   1)   การจัดตั้งศูนยส่ือละเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (1)   ดําเนินการพัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนศูนยรวมสื่อ  และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูแกบุคลากรในสถานศึกษา    และชุมชน 
                   2)   การพัฒนาบุคลากรดานการผลิต  และการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 (1)   การสรางความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษาเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาตนเองใหมีความรู  ความเขาใจ  และทักษะในการผลิตและใชส่ือ  โดยอาจดําเนินการ 
ในรูปของการประชุมชี้แจง 
 (2)   การสงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตนในการ
ผลิตและใชส่ือดวยวิธีการตางๆ  สนับสนุนใหเขารวมประชุม  สัมมนา   อบรมจัดหาเอกสารทาง
วิชาการมาบริการครู  และนักเรียน 
 (3)   ติดตามประเมินผล 
 3)   การสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยเสรีและเปนธรรม 
 (1)   สงเสริม   สนับสนุนใหครูอาจารยทุกคนมีโอกาสในการผลิตและพัฒนา
ส่ือตามหลักสูตรของสถานศึกษาทุกประเภททุกสาระการเรียนรู  และทุกชวงชั้น 
 2.5.5  การจัดเครือขายและแหลงการเรียนรู 
                   1)   จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูในชมุชน  และสถานศึกษา 
                              (1)   จัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโดย 
                                       ก.   ดําเนนิการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย  และแหลงการเรียนรู 
ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ข.   วิเคราะห  จัดระบบ  ใหบริการขอมูลเครือขาย   และแหลงการเรียนรู 
กับครู  นักเรียน  และชุมชน 
  ค.   จัดสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอเผยแพรความรู  ในเรื่องวิธีการรู
โดยเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับสังคมและเผยแพรแหลงการเรียนรูที่สําคัญ เชน สถานที ่ 
บุคคลที่สําคัญ  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2)   ประสานสงเสริมสนับสนุนความรวมมือของเครือขายการเรียนรูในการพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียนในสถานศึกษาและชุมชน 
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 (1)   ติดตอประสานงาน  และดําเนินการใหมีเครือขายการเรียนรูระหวางบาน
กับโรงเรียน  โรงเรียนกับโรงเรียน  โรงเรียนกับชุมชน  โรงเรียนกับเขตพื้นที่  เพื่อรวมกัน 
ในการพัฒนา   การเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน 
 (2)  นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนในสถานศึกษา 
 2.5.6  การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 
 1)   สรางความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมในชุมชน 
 (1)   ดําเนินการศึกษาชุมชน 
 (2)   จัดใหมีกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
                    2)   สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน 
 (1)   จัดใหมีการศึกษาอบรมสนองความตองการของคนในชุมชน 
 (2)   สืบคนรวบรวมจัดระบบภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อเปนแหลงการเรียนรูของ 
ชุมชน 
 (3)   จัดเวทแีลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูในชุมชน 
 3)   ระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรูของชุมชน  

 (1)   จัดทําแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาอยางมีสวนรวมโดยการระดม
ทรัพยากรมาจากชุมชน 
 2.5.7  การวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
 1)   สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนหลักสูตร   กระบวน 
การเรียนรู   การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน 
 2)   รวบรวม  และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งสนับสนุน
ใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.5.8  การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 (1)   จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
 (2)   สนับสนุนสงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพในระดับหนวยงานภายใน
สถานศึกษา 
 (3)   กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา 
 (4)   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  


