
บทที่ 2 
 

          เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
              การวจิัยเร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในโครงการหนึง่อําเภอ หนึง่โรงเรียนในฝนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของและขอนําเสนอประเด็นหลัก ในเรื่อง ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน  และงานวิจยัที่
เกี่ยวของ ดังนี ้
 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
 

             ความหมายของประสิทธิภาพ 
             นักวิชาการและนกับริหารหลายทานไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความหมายของคาํวา 

ประสิทธิภาพ แตกตางกันออกไป ดังนี ้
             ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 667)  ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิภาพ 

หมายถึง ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการทํางาน 
             กฤษฎ  อุทัยรัตน (2545 : 350) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิที่บรรลุ

แลวโดยการเทียบกับทรัพยากรที่ใชไป 
            สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542 : 4) ) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช

ทรัพยากรและเวลานอย แตงานบรรลุเปาประสงคและมีคณุภาพมาก 
             ปเตอร ดรักเกอร (Peter Drucker 1967, อางถึงใน วิโรจน  สารรัตนะ และสัมพนัธ  

พันธพฤษ, 2545 : 3) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพือ่บรรลุจุดหมายขององคการไดด ี

             ประเวศน  มหารัตนกุล (2542  : 113-114) ) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ประสิทธิภาพ 
หมายถึง การใชคนนอยกวางาน แตสามารถทํางานใหสําเร็จไมวาจะเปนการบรรลุความสําเร็จใน
รูปแบบของภารกิจ นโยบาย เปาหมาย หรือวัตถุประสงค ก็แลวแต ผลงานที่สําเร็จไดใชคนและทนุ
พอดีกับงาน และยิ่งผลงานทีสํ่าเร็จไดใชคนและทุนต่ํามากเทาใด ยิ่งถือวาเกดิประสทิธิภาพไดมาก
เทานั้น 
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             สรุปไดวา ประสิทธภิาพ หมายถึง ความสามารถในการดําเนินงานดานตางๆ ให
สําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยใชทรัพยากรทีม่ีอยู ใหเกิดประโยชนมากทีสุ่ด 

       
             ความหมายของประสิทธิผล 
             ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 667 )  ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิผล  

หมายถึง ผลสําเร็จ , ผลที่เกิดขึ้น 
             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ป.ป. : 87) กลาววา ประสิทธิผล 

หมายถึง การเปรียบเทียบคาผลลัพธ(Outcomes) ของงานหรือโครงการนั้นวาบรรลุวตัถุประสงค
หรือไม เพียงใด   

            วิเชียร  วิทยอุดม (2547 : 18) ไดกลาวถึง ประสิทธิผลขององคการวา ความมี
ประสิทธิผลขององคการ ประกอบดวยความมีประสิทธิผลของบุคคลและของกลุมรวมกัน มุมมอง
ความมีประสิทธิผลขององคการ ก็โดยพิจารณาวา ความมีประสิทธิผลขององคการนั้นมีมากกวา
ผลบวกของความมีประสิทธิผลของบุคคลและของกลุมรวมกัน องคการกจ็ะมีผลการดําเนินงานที่ดี 

            พิภพ  วชังเงิน (2547 : 10) ไดอธิบายถึงการวัดหรือประเมินความมีประสิทธิผลของ
องคการ วา การวัดความมีประสิทธิผลไมควรวัดเพียงเฉพาะปริมาณผลผลิตที่ไดออกมาหรือ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจเทานั้น แตตองวัดขนาดความสําเร็จดวยวาบรรลุผลสําเร็จดีขนาดไหน 
โดนวัดลึก 2 ทาง  1. วัดผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ผลผลิตที่ทําไดถึงเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม 2. วดั
ความสามารถขององคการวาชวยยกระดับคุณภาพชวีิตของสมาชิกทกุตําแหนงหนาที่ ระดับชั้นใหดี
ขึ้น และชวยตอบสนองความตองการไดเพียงใด   

             สรุปไดวา ประสิทธผิล หมายถึง ผลสําเร็จที่ไดจากการเปรียบเทยีบคาผลลัพธของ
งานวาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยวดัใน 2  ดานคอื 1. วัดผลผลิตที่ทําออกมาวา
ถึงเปาหมายหรือไม 2. วัดความสามารถขององคการวาชวยยกระดับคณุภาพชวีิตของสมาชิกทุกคน
ใหดีขึ้น และชวยตอบสนองความตองการหรือไม 
 

             องคประกอบของความมีประสิทธิผลขององคการ 
             องคประกอบของความมีประสิทธิผลขององคการ ที่นํามาใชในการวดัหรือ

ประเมินความมีประสิทธิผลขององคการ มี 8 ประการคือ (พิภพ  วชังเงนิ, 2547 : 19-20) 
      1.  ความสามารถในการหากําไร 
      2.  การเจริญเติบโต 
      3.  การไดมาของทรัพยากร 
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      4.  ความสามารถในการปรับตัว 
      5.  นวัตกรรม 
      6.  ผลผลิต 
      7.  ความพอใจผูบริโภค/ลูกคา 

               8. ความพอในของลูกจาง/ความไววางใจ  
             ซ่ึงองคการใดๆ อาจจะไมสามารถพิจารณาตดัสินประสิทธิผลตามองคประกอบ

ทั้งหมดไปพรอมๆกันได การไดมาซึ่งประสิทธิผลตามสวนประกอบเพยีงหนึ่งอยาง อาจจะเปนการ
ยากหรือเปนไปไมไดเลยทีจ่ะแสดงวามีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาถึงสวนประกอบไดเพียงหนึ่งอยาง
หรือมากกวา ดังนั้นการวัดประสิทธิผลขององคการใดๆที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมปีระสิทธิผลนั้น 
จึงไมสามารถกลาวโดยอางถึงองคประกอบทั้งหมดที่เปนตัวใชวัดประสิทธิผล ซ่ึงแทจริงนั้นขึ้นอยู
กับมุมมองของผูประเมินวดั กรอบเวลาที่ใชวัด และมาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทียบ  

 
             การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

              ประเวศน  มหารัตนสกุล ( 2542 : 114-115)  ไดกลาวถึง การสรางระบบบริหารที่มี 
ประสิทธิภาพทั่วทั้งองคการ ตองมีองคประกอบอยางนอย 7 ประการคอื 

             1.   การจัดองคกรที่มคีวามยืดหยุนสูง ไมผูกยึดเปนกรอบที่ตายตัววาองคกรจะตอง
เปนแบบหนึ่งแบบใด 

             2.  ในเบื้องตนมีโครงสรางตําแหนงรับงานครบถวนสมบูรณ และพรอมที่จะขยาย
รับการเติบโตไดตลอดเวลา 

             3.  มีโครงสรางเงินเดือน ที่สอดรับกับโครงสรางตําแหนง 
       4.  มีระบบการประเมินผลงานโดยยึดเอาเปาหมายเปนเกณฑวดัความสําเร็จของ

การทํางาน 
 5.  มีการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      6.  เสริมสรางบรรยากาศการทํางานบนความหลากหลายของวัฒนธรรม 
            7.  ผูบริหารมีเหตุผลและคุณธรรม โดยเฉพาะการประเมินผลงานนั้นตองมีความ

เปนธรรมไมมีอคติ 
           สาโรจน  โอพิทักษชีวิน (2546 : 87-91) ไดกลาวถึง หลักการบรหิารใหมีคณุภาพ 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนที่ยอมรบัและรูจักทัว่โลก ไดแก หลักการของการบริหารแบบเดมมิ่ง( 
principle of Daming management) ดังนี ้

     1.  การปรับปรุงคุณภาพเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐศาสตรทั้งมวล 
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      2.  ลูกคาตองมากอนเสมอ 
      3.  อยาตําหนิบุคคล แตแกไขระบบ 
      4.  วางแผน ลองทํา ตรวจสอบ ทําจริง 
      5.  ฝายบริหารระดับสูง ตองเปลี่ยนแนวคิดสูปรัชญาใหม 
      6.  ฝายบริหารระดับกลาง ตองมีการฝกอบรมปรัชญาใหม 

                           7.  ฝายบริหารระดับลาง หรือไมใชฝายบริหารจัดสรางทีมวินยัภายใน  
              อลิศรา ชูชาติ, นวรัตน สุวรรณผอง และ วไิลวรรณ โกยแกวพร้ิง (2538 : 37) ได

กลาวถึง การทาํงานใหมีประสิทธิภาพนั้นไมสามารถเกิดจากการทํางานของบุคคลเดียว แตตอง
รวมมือกันระหวางบุคคล โดยมีปจจัยที่มอิีทธิพลตอการทํางานรวมกนัอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังตอไปนี ้

              1.  ลักษณะและภาวะความเปนผูนําที่เหมาะสม 
      2.  ดํารงสถานะของการเปนสมาชิกกลุม 
      3.  ขอผูกพันที่มีตอทีม 
      4.  มีบรรยากาศที่สรางสรรค 
      5.  มีความมุงมั่นที่จะใหการดําเนนิงานประสบความสําเร็จ 
      6.  มีบทบาทของความรวมมือที่ชัดเจน 

              7.  มีวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
               สุรัฐ  ศิลปอนันต (2545 : 154-159) ไดอธิบายถึงการดําเนนิงานปฏิรูปสถานศึกษา
ตามกระบวนการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพในระดับสถานศึกษาใหสําเร็จตามขั้นตอนตอไปนี ้
         การเตรียมการ 

1. ปฐมนิเทศครอูาจารย 
2. ตั้งทีมปรับปรุงสถานศึกษา 
3. กําหนดภารกจิของสถานศึกษา 

      การวิเคราะห 
4. ทาํการประเมนิความตองการ 
การวางแผนและการปฏิบัติตามแผน 
5. ตั้งความมุงหมายและจัดทําแผนยุทธศาสตรปรับปรุงสถานศึกษา 
6. พิจารณารับรองแผนปรับปรุงสถานศึกษา 
7. เผยแพรแผนการปรับปรุงสถานศึกษา 
8. ปฏิบัติตามแผนปรับปรุงสถานศึกษา 
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                           สมยศ  นาวกีาร (2545 : 28) ไดใหขอพจิารณาปญหาบางอยางที่ผูบริหารควร
พิจารณาในการออกแบบองคการเพื่อบรรลุถึงเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพดังนี ้

      1.  การรวมกลุมกิจกรรมตางๆในแตละระดับควรใชหลักเกณฑอะไร 
      2.  แตละหนวยงานขององคการควรจะมีขนาดของการควบคุมเทาไรและใน

แผนงานทีสําคัญควรจะมีระดับการบริหารกี่ระดับ 
      3.  องคการควรมีการรวมอํานาจหนาที่หรือกระจายอํานาจหนาทีม่ากนอยแคไหน 
      4.  ตําแหนงหนาที่แตละระดับควรจะมคีวามเปนระเบียบแบบแผนมากนอยแค

ไหน 
             สรุปไดวา การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ตองอาศัยหลักในการบริหาร การสราง

ระบบการบริหารที่ผานการวางแผน การวเิคราะหอยางเปนขั้นตอน นอกจากนีย้ังจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกฝาย ความพรอมของทรัพยากรตางๆในองคการ แตส่ิงที่สําคัญยิ่งคือ ลักษณะ
ภาวะความเปนผูนําของผูบริหาร ที่พรอมจะดําเนินกิจกรรม และพรอมที่จะพัฒนาองคการให
เจริญกาวหนา ทันตอความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นรวดเร็วและตลอดเวลาในสังคมปจจุบัน 
 
การบริหารงานวิชาการ 
 

              ความหมายการบริหารงานวชิาการ 
               งานวชิาการเปนงานหลักและเกีย่วของกับทุกกจิกรรมในสถานศึกษา โดยมี
จุดหมายใหไปสูการมีคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนจุดมุงหมายของสถานศึกษา นัก
การศึกษาไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไวแตกตางกัน ดงันี้ 
              ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2543 : 2) กลาววา การบริหารงานวชิาการ หมายถงึ การ
บริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาการเรยีนการ
สอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
              ชุมศักดิ์  อินทรรักษ (2545 : 9) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการจดักิจกรรมในงานวิชาการ ซ่ึงเปนภารกจิหลักใหเกิดการปรับปรุง พัฒนาและเปน
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียนหรือผูรับบริการ 
             อําภา  บุญชวย (2537 : 2) ไดใหความเห็นเพิม่เติมวา การบริหารงานวิชาการ เปน
การบริหารที่มีความยุงยาก เพราะเกีย่วของกับหลักสูตรและการสอน ผูบริหารตองใชความพยายาม
และความสามารถอยางมากในการนําคณะครูและผูเกี่ยวของ เพื่อดําเนนิการจัดการเรยีนการสอนให
บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
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             สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการบริหารในกจิกรรมตางๆที่
สถานศึกษาจดัขึ้น ซ่ึงสงผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอผูเรียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุง สงเสริม และ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานไดตามเจตนารมณของการศึกษาใหมากที่สุด 
 

             ความสําคัญของงานวิชาการ 
             อําภา บุญชวย (2537 :1) ไดกลาวถึง ความสําคัญของงานวิชาการวา งานวิชาการ

เปนหวัใจของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับสถานศึกษา  
การที่จะดูวาสถาบันใดมีมาตรฐานก็มักเอาผลงานทางวิชาการเปนสําคัญ งานวิชาการจะสัมฤทธิ์ผล
เพียงใดนั้น ขึน้อยูกับบทบาทของผูบริหารวาจะเอาจริงเอาจังกับการบรหิารงานวิชาการเพียงใด  

            ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543 : 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา การ
บริหารงานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพจิารณาไดจากผลงานดานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร 
การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษา  

            อุทัย บุญประเสริฐ (2540 :25) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวชิาการวา งาน
วิชาการเปนงานหลัก เปนงานที่ใหญที่สุดของระบบ เปนงานที่เปนหวัใจของสถานศึกษา และมี
หลักสูตรซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุดของงานวชิาการ ที่จะตอบสนองและสนับสนุนงานวชิาการให
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

               สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการเปนภารกจิหลักของผูบริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาจะปรากฏเดนชัด หากผูบริหารสามารถบริหารไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงถือไดวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจเปนสวนที่สําคัญที่สุดในสถานศึกษา ผูบริหาร
ตองใสใจและตระหนกัในภารกิจ รูจักปรบัปรุงตนเอง รูและเขาใจงานวิชาการอยางถองแท รวมทั้ง
พัฒนางานวิชาการใหกาวหนา ทันตอการจดัการศึกษาในยุคปจจุบัน นอกจากนี้ยังจะไดรับความ
ไววางใจ การยอมรับนับถือจากชุมชน สังคม อันจะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจตอความสําเร็จในที่สุด 
 

             หลักการบริหารงานวิชาการ 
              ชุมศักดิ์  อินทรรักษ ( 2545 : 9) ไดกลาวถึง หลักการบริหารงานวิชาการที่สําคัญๆ
ดังนี ้
              1.  หลักการพัฒนาคณุภาพ (Quality Management) เปนการบริหารเพื่อนําไปสู
ความเปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพทีเ่ปนตัวช้ีวัดคือผลผลิต และกระบวนการเปน
ปจจัยสําคัญทีท่ําใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพงึพอใจ พัฒนาศักยภาพเปนทีย่อมรับของ
สังคม 
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ในระดบัสากลมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศกึษาไดแก การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล 
              2.  หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
บริหารไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ โดยหลักการมีสวนรวม การเสนอแนะและการพัฒนา
ในงานวิชาการ ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย จึงอาจดําเนนิงานในรูปของคณะกรรมวิชาการ
โดยมีเปาหมายนําไปสูการพฒันา คุณภาพไดมากขึ้น การมีสวนรวมตองเริ่มจาก การรวมคิด รวมทาํ 
และรวมประเมินผล 

             3.  หลักการ 3 องคประกอบ(3 – Es) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
                  3.1  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว 

เปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคขณะดําเนนิการก็สามารถปรับปรุงแกไข
ได การมีประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตางๆที่ทําให
บรรลุวัตถุประสงคมากที่สุด 

                  3.2  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถงึ ไดผลผลิต (Outcome) ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความรูความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งการคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมกัใชสองคํานี้ควบคูกันคือมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
                               3.3  หลักประหยดั (Economy) หมายถงึ การใชเวลานอย การลงทนุนอย การใช
กําลังหรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรพัยากรการบรหิาร แตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้น 
การลงทุนทางวิชาการจึงตองคํานึงหลักความประหยดัดวยเชนกนั 

             4.  หลักความเปนวิชาการ (Academics) หมายถงึ ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ของวิชาการไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวดัผล
ประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวจิัย เปนตน หลักการเหลานี้เปนองคประกอบ
สําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค 
              สรุปไดวา  หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิดเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุสู
ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ ดังนั้นในการบรหิารงานวิชาการ ผูบริหารตองใชทั้งหลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงคุณภาพของเปาหมายคือ ผูเรียนเปนหลัก นอกจากนี้ตอง
คํานึงถึงบุคลากรซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในกระบวนการบริหาร โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการ
บริหาร ใหการสงเสริมสนับสนุน และดแูลเอาใจใส ดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 
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             ขอบขายการบริหารงานวชิาการ 
              เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ ครอบคลุมกิจกรรมในทุกดานที่สงเสริมการ
จัดการเรียนการสอน ขอบขายของงานวิชาการจึงกวาง และครอบคลุมงานหลายดาน ปรียาพร วงศ
อนุตรโรจน (2545 : 3-4) ไดเสนอขอบขายการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงประกอบดวย 

      1.  การวางแผนเกีย่วกับงานวิชาการ 
                  1.1   แผนปฏิบัติงานวิชาการ 
                  1.2   โครงการสอน 
                  1.3   บันทึกการสอน 
             2.  การจัดดําเนนิงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

                     2.1  การจัดตารางสอน 
                  2.2  การจัดชั้นเรยีน 
                  2.3  การจัดครูเขาสอน 
                  2.4  การจัดแบบเรียน 

                                2.5  การปรับปรุงการเรียนการสอน 
                  2.6  การฝกงาน 
             3.  การจัดบริหารเกีย่วกับการเรียนการสอน 
                  3.1  การจัดสื่อการเรียนการสอน 
                  3.2  การจัดหองสมุด 
                  3.3  การนิเทศการสอน 
                  3.4  การวัดและประเมินผล 

              ในทางปฏิบัติแลวสถานศึกษามัธยมศึกษาแตละแหง อาจจะกําหนดขอบขายงาน
วิชาการแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษาแตละแหง สําหรับสถานศึกษาใน
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนนัน้ กระทรวงศกึษาธิการ (2546  : 71-74) ไดกําหนด
แนวทางการพฒันางานวิชาการไวใหทุกสถานศึกษา ทกุระดับและทุกสงักัดที่เขาโครงการ โดยแบง
ออกเปน 7  ดานดังนี้ คือ  

              1.  ดานหลักสูตร 
              2.  ดานการบริหารจดัการวิชาการ 
              3.  ดานการจัดการเรยีนรู 
              4.  ดานหองสมุดและแหลงเรียนรู 
              5.  ดานการพัฒนาบคุลากร 
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 6.  ดานการประเมินผล 
              7.  ดานการประกนัคุณภาพ 
             ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดยึดขอบขายแนวทางการพัฒนางานวชิาการทั้ง 7 ดานของ

โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน ซ่ึงมีสาระรายละเอียดของแตละดาน ดังนี ้
 
1. ดานหลักสูตร 
 

            1.1  ความหมายของหลักสูตร 
                   หลักสูตรเปนศัพททางการศึกษาคําหนึ่ง ที่มคีวามสําคัญมากตอการจัด

การศึกษาในทกุระดับการศึกษา มีนักวิชาการไดใหความหมายไวมากมายแตกตางกัน ดังนี ้
                  ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1272) กลาววา หลักสูตร หมายถงึ ประมวลวิชาและ

กิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวในการศึกษา เพือ่วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 
                  สวัสดิ์  กาญจนสวุรรณ (2542 : 370) กลาววา หลักสูตร หมายถึง เอกสารที่

แสดงแนวทางหรือการจัดมวลประสบการณใหผูเรียนไดบรรลุความตองการที่กําหนดไว 
                  ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2545 : 26) กลาววา หลักสูตร เปนเนื้อหา สาระสําคัญ และ

กิจกรรมตางๆ ที่สนองวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามที่พึงประสงค 

                 วิชัย ประสิทธิ์วุฒเิวชช (2542 : 44) กลาววา หลักสูตร หมายถึง มวล
ประสบการณที่จัดใหกับผูเรียน โดยมีการวางแผนไวลวงหนาอยางเปนขั้นตอนกําหนดไวใน
เอกสารเพื่อแผนแมบท ในการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น 

                  ดอล (Doll , R. 1996 : 14) ไดนยิามหลักสูตรสถานศึกษาวา หลักสูตร
สถานศึกษา คือ ประสบการณทั้งหมดที่ผูเรียนไดรับจากการดูแลของสถานศึกษา หรือหลักสูตร คือ 
การมีสวนรวมในการปฏิบัตขิองผูเรียน จากการดูแลของสถานศึกษา 

                 วัฒนาพร ระงับทกุข (2544 : 2) ไดใหความหมายของหลักสูตรสถานศกึษา วา 
เปนแผนหรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศกึษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถ โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลําดับชั้นของ
มวลประสบการณที่กอเกดิการเรียนรูสะสม ซ่ึงชวยใหผูเรียน นําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง มีชีวิตอยูในสถานศกึษา ชุมชน สังคมและโลกอยางมีความสุข 

             สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ ความรูตางๆที่สถานศึกษาจัด
ใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูและพัฒนาจนสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข        
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             1.2   ความสําคัญของหลักสูตร 
                        สุนีย  ภูพันธ  (2542 : 17) ไดสรุปความสําคัญของหลักสูตรดังนี้ 
                        1.  หลักสูตรเปนเสมือนเบาหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพ 
                        2.  หลักสูตรเปนมาตรฐานของการจัดการศึกษา 
                        3.  หลักสูตรเปนโครงการและแนวทางในการใหการศึกษา 
                       4.  ในระดับสถานศึกษาหลักสูตรจะใหแนวปฏิบัติแกครู 

                                  5.  หลักสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการ
ของเด็กตามจดุมุงหมายขอการศึกษา 
                                  6.  หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการจดัประสบการณวา ผูเรียนและ
สังคมควรจะไดรับสิ่งใดบางที่จะเปนประโยชนแกเดก็โดยตรง 
                                  7.  หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา เนื้อหาวิชาอะไรบางที่จะชวยใหเดก็มีชีวติ
อยูในสังคมอยางราบรื่น เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม 

             8.  หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา วิธีการดําเนนิชีวิตของเดก็ใหเปนไปตาม
ดวยราบรื่นและผาสุกเปนอยางไร 

                       9.  หลักสูตรยอมทํานายลักษณะของสังคมในอนาคตวาจะเปนเชนไร 
                               10.  หลักสตูรยอมกําหนดแนวทางความรู ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ
และเจตคติของผูเรียนในอนัที่จะอยูรวมในสังคม และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและชาติ
บานเมือง 

             สรุปไดวา หลักสูตรมีความสําคัญมากที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา เปรยีบ 
เสมือนเครื่องกําหนดวิธีการดําเนินชวีิตของผูเรียน โดยเฉพาะในเด็กซึง่เปนความคาดหวังของ
ประเทศชาติ ที่ตองการใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ โดยหลักสูตรชวยใหเด็กรูจักการอยูรวมกัน การ
รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ไมเอารัดเอาเปรียบสังคม และสามารถเจริญเติบโตเปน
กําลังสําคัญของชาติไดตอไปในอนาคต 
 

             1.3  องคประกอบของหลักสูตร 
                    นักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานไดแสดงถึงองคประกอบของหลักสูตร

ไวแตกตางกนั เชน 
                    รุจิร ภูสาระ(2546 : 8) องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง สวนที่อยูภายใน
และประกอบกันเขาเปนหลักสูตร เปนสวนสําคัญที่จะทาํใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ เปน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาหลกัสูตรไปดวย 
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                   โบแชมพ (George Beauchamp, 1968 : 108 อางถึงใน รุจิร ภูสาระ, 2546 : 9) 
กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ คือ สวนที่ปอนเขา(Input)กระบวนการ(Process) 
และผลลัพธที่ได(Output) ซ่ึงสามารถแสดงได ดังภาพ 
 

 
สวนที่ปอนเขา  กระบวนการ  ผลลัพธ 
- เนื้อหาวิชา  - ลักษณะการใช  - ความรู 
- ผูเรียน   - ส่ือ/อุปกรณ  - ทักษะ 
- ชุมชน   - ระยะเวลา  - เจตคต ิ
- พื้นฐานการศึกษา - การวดัผล  - ความมั่นใจ 

 
              ภาพประกอบ 1 โครงสรางหลักสูตรเชิงระบบ 

 ที่มา : โบแชมพ (George Beauchamp, 1968 : 108  อางถึงใน รุจิร ภูสาระ, 2546 : 9) 
         
                           สรุปไดวา องคประกอบของหลักสูตร ควรประกอบดวยสวนตางๆ ที่สถานศึกษา
รวมกันพจิารณาเหน็วา เปนสิ่งที่ขาดมิได และทําใหหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นมีความสมบูรณ ครบถวน
ตั้งแตเร่ิมตนในการใชหลักสูตร ไปจนถึงสิ้นสุดการใชหลักสูตร โดยควรจัดใหเปนระบบ เปน
ขั้นตอน เพื่อใหสะดวกตอการนําหลักสูตรไปใช 
  

             1.4   การนําหลักสูตรไปใช  
                     แมหลักสูตรจะมีความสําคญัมากมายก็ตาม แตหากผูมีสวนเกี่ยวของทัง้หลาย

ปลอยใหเปนเพียงขอความทีอ่ยูในคูมือหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนกย็อมมิอาจ
ประสบความสําเร็จขึ้นได      

                     อําภา  บุญชวย (2537 : 28-29) กลาวถึงการนําหลักสูตรไปใชพอสรุปได ดังนี ้
                    1.  การแปลงหลกัสูตรไปสูการสอน หมายถึง การตีความหมายและกําหนด

รายละเอียดของหลักสูตรเชน ความมุงหมายของหลักสูตรวาเปนอยางไร จะสอนใคร ระดับใด และ
ตองการใหเกดิอะไรขึ้นกับผูเรียน มีโครงสราง หลักการอยางไร โดยมคีณะกรรมการจัดทําประมวล
การสอน โครงการสอน ฯลฯ ออกมาในรปูของเอกสารหลักสูตร 
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                   2.  การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมตางในสถานศึกษา โดยผูบริหารตองสํารวจ
ดูปจจยัและสภาพแวดลอมตางๆ เชน จํานวนผูเรียน ขนาดหองเรยีน หองสมุด วัสดอุุปกรณ ส่ือการ
สอน ตลอดจนการจัดครูเขาสอน วาเหมาะสมกับการนําหลักสูตรไปใชหรือไม 

                    3.  การสอนของครู เปนขั้นตอนสําคัญที่สุดของการนําหลักสูตรไปใช แมจะมี
ปจจัยตางๆพรอม เพราะหากครูไมนําหลักสูตรไปใช ไมเอาใจใสตอการสอน หลักสูตรก็ไม
บรรลุผลสัมฤทธิ์ได  

                   อุทัย  บุญประเสริฐ  (2540 : 9) ไดสรุปวา การนําหลักสตูรไปใชนั้น จะรวมถึง
กิจกรรมสําคัญ  3  ประเภทดวยกัน คือ    

                  1.  การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน 
                  2.  การจัดปจจัยและสภาพตาง ๆ ภายในสถานศึกษา เพื่อประโยชนในการใช

หลักสูตรใหบรรลุผลตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตร 
                  3.  การจัดการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับหลักการ จุดหมายของหลักสูตร 

จุดประสงคของการเรียนรู สอดคลองกับโครงสรางและแนวดําเนินการของหลักสูตร 
             สรุปไดวา การนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา จะประสบความสําเร็จไดนั้น ทุกฝายไมวาจะเปนผูบริหาร บุคลากร หรือผูมีสวน
เกี่ยวของ ตองรูและเขาใจในเรื่องหลักสูตรอยางลึกซึ้ง เพือ่สามารถนําหลักสูตรไปใชใหเกิด
ประโยชนตอผูเรียนใหมากที่สุดนั่นเอง 
 

             1.5  การพัฒนาหลักสูตร 
                   ชุมศักดิ์  อินทรรักษ (2545 : 35) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความพยายามจัด

ประสบการณตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวใหผูเรียนไดเรียนรูและ
พัฒนาตนเองตามที่พึงประสงคของสังคม 
                    หรรษา  นิลวิเชยีร (2547 : 7) การพัฒนาหลกัสูตร หมายถงึ เปนกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรใหม เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการจัดการศึกษาที่ตองการให
ผูเรียนเกดิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ 

                   1.5.1   หลักการพัฒนาหลักสตูร 
                   การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมหีลักการ เพื่อใหเกิดแนวทางหรือความ
ชัดเจนในการที่จะพัฒนาเชน กอ  สวัสดพิาณิชย (อางถึงใน สวัสดิ์  กาญจนสุวรรณ, 2542 : 378–
379) ไดเสนอหลักการพัฒนาหลักสูตรไว 6 ประการ คือ  
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                              1.  มีการดาํเนินงานเปนระเบียบแบบแผนตอเนื่องกนัโดยคํานึงถึง
จุดเริ่มตนของการพัฒนา จากที่ใดกอน แลวจะดําเนนิการอยางไรในขัน้ตอนตอไป 
                                            2.   การคํานึงถึงวิธีการดําเนนิงานตาง ๆ หลักการและวิธีปฏิบัติ 
ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ เชน การทดสอบหลักสูตร 

                              3.   การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะตองมกีารฝกอบรม
ครูผูสอนใหเขาใจหลักสูตรใหม ความรูและแนวคิดใหม ๆ  
                               4.   การคํานึงถึงประโยชนในดานพัฒนาจิตใจ และทัศนคติของผูเรียน 

                             5.   มีความจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือ การประสานงานอยางดี
จากเจาหนาทีผู่เกี่ยวของกับหลักสูตรทุกดาน และเวลาในการติดตามผล 

                            6.   การมีผูนําที่ชํานาญ และมีความสามารถในการงานเปนอยางด ี
             สรุปไดวา  การพฒันาหลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยู

ในสถานศึกษาใหเกิดความเหมาะสมหรือสมบูรณมากยิง่ขึ้นแกผูเรียน จนผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพของแตละคนโดยจําเปนตองมีหลักการในการพฒันาหลักสูตร ที่จัดทําอยางเปน
กระบวนการ คือ มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ถูกตองตามวิธีการ ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจาก
บุคลากรที่ชํานาญการจากหลายฝายที่เกีย่วของ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 
 

             1.6  บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารในดานหลักสูตร 
                    บทบาทที่สําคัญของผูบริหารที่เกี่ยวของกับการบริหารหลักสูตรตามแนวทาง

การพัฒนางานวชิาการของโรงเรียนในฝน เปนการพัฒนาที่ทําใหเอกลักษณโดดเดนตามภาพ
ความสําเร็จของโรงเรียนในฝน ซ่ึงมีแนวดาํเนินการ ดังนี ้ 

                    1.   ตรวจสอบความสอดคลองของหลักสูตรสถานศึกษากบัหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ตามหลักการที่กําหนดไว 5 ขอ คือ 

                          1.1  เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทย
ควบคูกับความเปนสากล 

                          1.2  เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอและเทาเทียมกนั โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 

                         1.3  สงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
                            1.4  เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งสาระ เวลา และการจดัการ
เรียนรู 
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           1.5  เปนหลักสูตรที่จดัการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ  

                    2.  ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษากับภาพความสําเร็จของโรงเรียนในฝนจาก
แผนหลักของโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน ซ่ึงมีภาพความสําเร็จของผูเรียน ผูสอน 
ผูบริหาร ผูปกครอง ชุมชน รวมทั้งภาพความสําเร็จของสถานศึกษาที่เกดิจากการมีสวนรวมของทุก
ฝาย โดยเฉพาะดานผูเรียน 

                   3.  สํารวจตรวจสอบขอมูลสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมปิญญาทองถ่ิน 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค เพื่อเปนสมาชกิที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  

                   4.  เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบหลักสูตรของตนเองกับหลักสูตรของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ภาพความสาํเร็จของโรงเรียนในฝนและความเปนทองถ่ินแลว หาก
พบวาสวนใดที่ยังไมสมบูรณใหเติมเต็มใหครบถวนและกําหนดลักษณะเดนของสถานศึกษา เพือ่
แสดงความเปนเอกลักษณของโรงเรียนในฝน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน, 2548 
: 2-3) 

             สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ ความรูตางๆที่สถานศึกษาจดั
ใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูและสามารถพัฒนาตนเองจนใชชีวิตอยูในสงัคมไดอยางมี
ความสุข จึงเหน็ไดวาหลักสตูรมีความสําคัญมากที่สุด ที่ผูบริหารและผูมีสวนเกีย่วของทุกคนควร
ตระหนกั พรอมทั้งศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรใหลึกซึ้งชัดเจนใหมากที่สุดเทาที่จะทาํได 
โดยเฉพาะหลกัสูตรของโรงเรียนในฝน ไมวาจะเปนความมีอิสระในการจัดการเรียนรู การเปด
โปรแกรมการเรียนที่หลากหลาย เนนสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได และใชเทคโนโลยี(ICT) การจัด
หลักสูตรที่สะทอนแหลงเรียนรูและภูมิปญญทองถ่ิน ฯลฯ นอกจากนี้ผูบริหารควรจัดหาเอกสารที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร ประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูปกครองและชุมชนทราบ เพื่อใหทุกคนสามารถ
เขามามีสวนรวมและสงเสรมิในการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ของสถานศึกษาจนเกดิ
ประโยชนอยางสูงสุดแกผูเรียน 
 
2.   ดานการบริหารจัดการวิชาการ 
 

             การบริหารจัดการวชิาการในสถานศึกษา มหีลักการหรือวิธีการบริหารจัดการที่
แตกตางกันไปในแตละสถานศึกษา ทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารจัดการวิชาการนัน่เอง  ซ่ึงมีหัวขอนําเสนอในการบริหารจัดการวิชาการในโครงการหนึ่ง
อําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน ดงันี้ 
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             2.1  การจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
                   ชุมศักดิ์  อินทรรักษ (2545 : 81) ไดใหแนวความคิดในการจัดบรรยากาศทาง

วิชาการ ดังนี ้
                   1.  เปนบรรยากาศที่กระตุน ดึงดูดใจ หรือเราความสนใจของผูรับบริการใหมี

ความรูสึกที่ด ี
                    2.  มีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณปจจุบัน 
                    3.  มีการปรับเปลี่ยนที่เหน็ถึงขั้นการพัฒนาของบรรยากาศ 
                   4.  สอดคลองกับสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการของผูรับบริการ 
                   5.  ชวยสนับสนนุสงเสริมงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
                   6.  เปนบรรยากาศที่สามารถทาทายความสามารถ 
                   7.  เปนบรรยากาศที่สงเสริมและพัฒนาบุคลกร 
                   8.  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                   9.  มีการใหบริการอยางเปนระบบ สะดวก รวดเรว็ 
 
              2.2  การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School based Management) 

                      “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนัน้เปนการกระจายอํานาจในการ
ตัดสินใจ โดยยึดสถานศึกษาเปนฐานนั้นเอง โลร่ี โจ ออสวาลด (Lori  Jo Oswald, 2005 : 1) 

                     2.2.1 หลักการทั่วไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
                  หลักการทั่วไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษาแตละ

แหงอาจบรหิารไมเหมือนกนัขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะและความจําเปนของแตละสถานศึกษา แตทุก
สถานศึกษาจะตั้งอยูบนหลักการพื้นฐาน 6 ประการเดยีวกนั (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2545, อางถึงใน ธีระ รุญเจริญ, 2546 : 59) ดังนี ้

                  1.  การกระจายอํานาจ คือ ใหอํานาจการจดัการศึกษาใหกับประชาชน 
สําหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่
การศึกษาไปยงัสถานศกึษา 

                 2.  การบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง
มากขึ้นภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล 

                 3.  การบริหารแบบมีสวนรวม ผูเกี่ยวของสามารถมีสวนรวมกําหนด
นโยบายและแผนตัดสินใจกาํหนดหลักสูตรทองถ่ิน รวมคิดรวมทํา ฯลฯ 
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                 4.   ภาวะผูนําแบบเกื้อหนนุ เปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนนุและ
อํานวยความสะดวก 

                       5.  การพัฒนาทั้งระบบ  ปรับทั้งเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคการ 
โดยการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวยและสนับสนุน 
                                             6.  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได สถานศึกษาตองพรอมใหมีการ
ตรวจสอบ เพือ่ใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กาํหนดไว 

               2.2.2  การนํา SBM ไปใชเพื่อใหประสบความสําเร็จ 
                  มายเออร และ สโตนฮิล (Myers and Stonehill 1993, อางถึงใน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2546 : 9–10)  เปนฐานประสบความสําเร็จ ผูเกี่ยวของกับการนํา  
SBM  ไปใชควรจะดําเนนิการดังนี ้
                    1.  บุคลากรและครูในสถานศึกษาตองเชื่อมั่นวา SBM จะชวยพัฒนา
คุณภาพผูเรียนได 
                    2.  ฝายบริหารควรนํา SBM ไปใชในสถานศกึษาแบบคอยเปนคอยไป
โดยอาจนําเขาไปในใชทีละดาน เชน เร่ิมจากดานวิชาการ งบประมาณ และคอยขยายไปดานอื่นและ
ในแตละดานกอ็าจขยายระดบัและปริมาณงานใหลึกและกวางไปเปนลําดับ 

                  3.  ตองอบรมบุคลากรในสถานศึกษา สํานักงานเขต และครใูน
สถานศึกษาเปนอยางดี โดยเฉพาะอํานาจหนาที่และบทบาทของบุคลากรแตละฝาย จนทุกฝายเขาใจ
และปฏิบัติตามบทบาทใหมได 

                 4.  ตองจัดงบประมาณเพื่อการฝกอบรม สัมมนาบุคลากรและครูผูสอน
อยางทั่วถึง 

                 5.  คณะกรรมการเขต สํานักงานเขต ผูอํานวยการเขต ตองกระจาย
อํานาจการตัดสินใจไปใหคณะกรรมการ สถานศึกษาและผูบริหาร และผูบริหารตองแบงปนอํานาจ
ที่ไดรับการกระจาย ไปยังผูมผีลประโยชนไดเสีย และคนอื่นๆ ของสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
              สรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนนวัตกรรมการบริหารหนึ่งที่
ไดรับความสนใจจากผูบริหารและผูเกี่ยวของ เนื่องจากเปนการบริหารที่เนนหลักการใหสถานศึกษา
มีอิสระในการบริหารและในการจัดการเรยีนการสอน ทําใหสถานศึกษาสามารถเกิดความคลองตัว 
ยืดหยุนมากขึน้ นอกจากนีย้งัใหอํานาจแกประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษาอยาง
แทจริง ทําใหสถานศึกษาไดรับความรวมมอืจากชุมชน และทองถ่ินไดดียิ่งขึ้น 
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                2.3  การพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบ (Whole-School Approach) 
                       การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ เปนสวนหนึ่งขององคการที่มีความสําคัญ ซ่ึง

พอสรุปไดดังนี้ 
                   การพัฒนาสถานศึกษาใหไดผลสําเร็จตามเปาหมาย ตองอาศัยปจจยัทั้งหมดใน

สถานศึกษา ประสานสัมพันธใหมีพลังผลักดันใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ โดยผูบริหาร
สถานศึกษา ตองเปนผูนําและประสานความรวมมือจากทกุฝาย การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบเพื่อ
กระจายอํานาจสูสถานศึกษา ตองใชสถานศึกษาเปนฐานของการบรหิารจัดการ นอกจากนี้ ยังได
กลาวถึง บุคลิกลักษณะของผูบริหาร พอสรุปไดดังนี้คือ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย ใชหลักเหตุผลในการบริหารงาน มีจิตสํานึกในความมุงมั่น ใจกวาง เปดโอกาสให
ครูผูสอนมีเสรีภาพในการคิดปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงจัดการเรียนรูใหเกิดผลตามเปาหมายของการ
จัดการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการระบบบริหารโดยนําระบบคณุธรรมมาใชในสถานศึกษา สราง
ขวัญกาํลังใจใหครูผ ู สอน (สุพล  วังสินธุ, 2545 : 12–14)   

                   2.3.1  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบ 
               1.  การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบโดยบุคลากรในสถานศกึษาและ

ผูเกี่ยวของทกุคน ทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกขั้นตอน ชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามเปาหมายที่กาํหนด 

               2.  การพัฒนาบุคลากรในสถานศกึษาและผูเกี่ยวของ โดยการจัดประชุม 
ช้ีแจง หรือประชุมอบรม ใหทุกคนมีความเขาใจภารกจิ และรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติตรงกัน 
จะทําใหการพฒันาสถานศึกษาทั้งระบบประสบผลสําเร็จ  

               3.  การใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน ทําใหเกิดความรูสึกเปน
เจาของมีความผูกพันกับงาน และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จมากขึ้น   

              4.  การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบตองมีการปฏิบัติงานครบวงจร โดยมี
การวางแผนปฏิบัติแผนงาน ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ, อางถึงใน อุมัร  สวาหลัง, 2545 : 41)  

             สรุปไดวา การพฒันาสถานศึกษาทัง้ระบบเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญนั้น  มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานในแตละสวนแตกตางกันไป แตเมื่อดําเนินการ
เรียบรอยแลวจะเกิดการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบขึ้น โดยอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของ
ทุกฝายในทกุขั้นตอนการเรยีนรูและการบรูณาการ จนสามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 
ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายและสามารถนําวิธีการเรียนรูไป
ใชในชวีิตประจําวันได          
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             2.4   การใหบริการแนะแนวหรือการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
                      การดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนระบบการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และ
ชวยเสริมสรางคุณภาพทีด่ีใหแกเด็กและเยาวชน ทั้งทางดานรางกาย จติใจ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรมและวิถีชีวิตที่เปนสุข อภิชาติ  เศรณีวิจยักจิการ(2547 : 60) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของ
ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนคือ เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน มีวิธีการ
กระบวนการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีหลักฐานตรวจสอบได เพื่อสงเสริมใหครูที่ปรึกษา 
บุคลากร ผูปกครอง ชุมชน หนวยงาน และองคกรภายนอกมีสวนรวมในการดแูลชวยเหลือผูเรียน 
และเพื่อใหผูรียนไดรับการดแูลชวยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนคนที่สมบูรณ ทั้งดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

                    2.4.1  การดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลอืผูเรียน 
                อภิชาติ  เศรณีวจิยักิจการ(2547 : 61-62) ไดอธิบายถึงขั้นตอนการดูแล

ชวยเหลือผูเรียน โดยบริหารถานศึกษาจําเปนตองตระหนักและรับผิดชอบการบริหารจัดการวาง
ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน รวมกับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยยดึแนวทางการ
ดําเนินงานตามขั้นตอน พอสรุปได ดังนี ้
               1.  ศึกษาสภาพและทิศทางการดาํเนินงาน คือ ทําความเขาใจนโยบาย
ของกระทรวงและ สพฐ. ที่เกี่ยวกับการดูแลชวยเหลือผูเรียน ศึกษาวเิคราะหสภาพปญหาและ
ศักยภาพของสถานศึกษา รวมทั้งบริบทของชุมชนในการจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน  

               2.  วางแผน คือ จัดสรางทีมทํางานและสรางความตระหนกั/เจตคติที่ดีใน
การทํางานแกทีมงาน กําหนดกลยุทธการดาํเนินงาน กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน จัดทํา
แผนงาน ปฏิทนิปฏิบัติงาน จดัทําสื่อ/นวัตกรรม สนับสนุนการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือผูเรียน 

                            3.  ดําเนินงานตามแผน คอื พฒันาบุคลากรใหมีเจตคติ ความรูความเขาใจ 
และความสามารถในการดําเนินงานตามกระบวนการดแูลชวยเหลือผูเรียน ครอบคลุมทั้งการรูจัก
ผูเรียนเปนรายคน การคัดกรอง การสงเสริมพัฒนา การปองกัน การแกไข และการสงตอทั้งภายใน
และภายนอก และชวยใหสามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนดอยางราบรื่นและมีคุณภาพ ผลิต
หรือจัดหาสื่อ/นวัตกรรมในการสนับนสนนุกระบวนการดูแลชวยเหลือผูเรียน ครูประจําชั้น/ครูที่
ปรึกษา และบคุลากรที่เกี่ยวของ 

                      4.  นิเทศ กํากับ ตดิตาม เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและประสาน
ความรวมมือในการดูแลชวยเหลือผูเรียนของครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
นําเสนอขอมูล ความรูและเทคนิควิธีที่เปนประโยชนตอการดูแลชวยเหลือผูเรียน ตดิตามการ
ดําเนินงานของครูผูสอนในการดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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               5.  ประเมินเพื่อทบทวน เปนการจัดประเมนิผลการดําเนนิงานตาม
กระบวนการดแูลชวยเหลือผูเรียนของครูผูสอนแตละระดับชั้น ดวยวิธีการที่หลากหลายอยางนอยป
ละ 1 คร้ัง เปนการประเมินเพื่อพัฒนาดวยบรรยากาศกัลยาณมิตร แลวนําผลไปใชในการปรับปรุง
สวนที่เปนจุดออนและพัฒนาในสวนทีด่ีเปนที่ยอมรับ ใหกาวหนายิ่งขึน้ เพื่อใหมีความเขมแข็ง
มั่นคงตอไป 

               6.  สรุป รายงาน และประชาสัมพันธ คือ จัดทาํหลักฐานการสรุป รายงาน  
ประชาสัมพันธ ที่ครอบคลุมจุดประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาและ
อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางการพฒันา และการรายงาน รวมทัง้เผยแพรประชาสัมพันธงาน 

              ในการดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือผูเรียน จําเปนตองมีการ
ประสานอยางใกลชิด รวมมอืกันทํางานเปนทีม ประกอบดวยทีมนํา ทมีทํา และทีมสนับสนุน ซ่ึง
เหมาะกับสถานศึกษาขนาดใหญ สวนสถานศึกษาขนาดเล็กจําเปนตองบูรณาการทั้งสามทีม ทั้งนี้
ควรมีการกําหนดแผนการทํางานใหรอยรัด เชื่อมโยงและประสานสัมพันธกัน จึงจะเกิด 
ประสิทธิภาพในการทํางาน  

             สรุปไดวา การแนะแนวหรือการดูแลชวยเหลือผูเรียน บุคลากรทีจ่ะใหการ
ชวยเหลือควรเปนผูที่มีความรูความสามารถในกระบวนการชวยเหลือเปนอยางดี และเต็มใจใหการ
ชวยเหลือ ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนสามารถรับรูถึงขอมูลจากสิ่งที่อยูรอบตัวที่เกี่ยวของเพิม่ขึ้น เชน ขอมูล
ดานการศึกษา ส่ิงแวดลอมตางๆที่อยูรอบตัว อาชีพ สังคม เพื่อที่จะ สามารถปรับตัว ใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได สามารถตัดสินใจเกีย่วกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยตวัเองได เขาใจเลือก
และตัดสินใจแกปญหาไดเหมาะสมกับสภาพการณ ตลอดจนใหผูเรียนมีนิสัยสนใจใฝรูเกี่ยวกับ
ขอมลูของตนเอง คนรอบขาง จนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 
 

2.5  หลักธรรมาภิบาล (Good Govermance) 
               หลักธรรมาภิบาล เปนหลักหนึ่งที่มีนักวิชาการและนักการศึกษาในยุค

ปจจุบันไดใหความสําคัญและสงเสริมใหทุกองคการยึดถือในการบริหาร 
               2.5.1  ความหมายของธรรมภิบาล 

                   เยาวชนธรรมภบิาล (2548 : 2) กลาววา ธรรมาภิบาล คือ แนวคิดทีจ่ะ
ทําใหทุกคนในสังคมเชื่อมโยงเขาสูระบบการบริหารจัดการ แทนที่การบริหารจัดการแบบเดิมที่
สมาชิกของสงัคมปลอยใหการบริหารจัดการเปนเรื่องของผูนํา ที่ดําเนนิการทุกอยางไปตาม
ความเหน็ของคณะผูบริหาร และถือเปนเครื่องมือสําหรับการบริหารจดัการที่จะสรางสังคมรูปแบบ
ใหม สรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยขึ้นโดยเปดทางใหทกุคนเปนเจาของสังคมรวมกัน 

 
 



 33

                2.5.2  หลักการของธรรมาภิบาล 
                      รําไพพรรณ  แกวสุริยะ (2548 : 2) กลาววา หลักธรรมาภิบาล 
ประกอบดวยหลักสําคัญ 5 ประการ ไดแก 

           1.  การทํางานอยางมหีลักการ มีความรับผิดชอบ และมีเหตุผลรวมกัน 
           2.  การมีสวนรวมในการจัดการรวมกัน 
           3.  การจัดการ สามารถคาดการณได หรือวิเคราะหตามเหตุและผลได 
           4.  การจัดการตองมีความโปรงใส ความชัดเจนตอการแจงขอมูล 

ขาวสาร 
                    5.  มคีวามเชื่อมโยงระหวางองคประกอบทั้ง 4 หรือมีระเบียบ รวมถึง

ขอกําหนดเกณฑการชีว้ัดหรือดัชนีช้ีวัด และกฎหมายทีม่ีความยุติธรรมของสังคม 
             สรุปไดวา หลักธรรมาภิบาล เปนแนวคดิที่จะทาํใหทุกคนในสังคมเชื่อมโยงเขาสู

ระบบการบริหารจัดการแบบใหม แทนทีแ่บบเดิมๆที่มอบใหผูบริหารรับผิดชอบเพียงผูเดียว โดยมี
หลักการสําคัญไดแก การทาํงานอยางมีระบบ มีความโปรงใส โดยเฉพาะการมีสวนรวมจากทกุๆ
ฝาย ถือไดวาเปนหลักการสาํคัญยิ่งในหลักธรรมาภิบาล 
 

             2.6  หลักการบริหารงานและคนเพือ่มุงสัมฤทธิ์ผล 
                     ถวิล  อรัญเวศ (2545 : 21–22) ไดเสนอหลักการบริหารงานและคนเพื่อมุง
สัมฤทธิ์ผลไวดังนี ้
                     1.  มีคุณธรรม เพราะคุณธรรมทําใหผูบริหารทําในสิ่งที่ถูกที่ควรตามกฎเกณฑ
ของสังคม และสงผลใหผูบริหารเปนคนสขุุมรอบคอบใจเย็น คณุธรรมที่จําเปน เชน ความยุติธรรม 
ความรักความเมตตา ความปรารถนาดี ความจริงใจของผูบังคับบัญชา การไมเอาเปรียบลูกนอง เปน
ตน 

                    2.  การมีวุฒิภาวะความเปนผูนาํและการมีบุคลิกภาพทางกายวาจาที่ดี 
กอใหเกิดความศรัทธาตอเพื่อนรวมงาน โดยเฉพาะทางอารมณ ผูบริหารตองมีความฉลาดทาง
อารมณ และมคีวามเฉียบคมทางปญญา แสดงพฤติกรรมแบบนิ่มนวล ไมแสดงอํานาจบาตรใหญจน
เกิดเหต ุ

                    3.  ซึมซาบในจติวิญญาณของเพื่อนรวมงาน การที่จะบริหารคนและงานให
สําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตองเขาไปครองใจเพื่อนรวมงาน สามารถดึงความรู
ความสามารถของเขามาใชใหไดมากที่สุด โดยอาศัยจิตวทิยาและปฏภิาณไหวพริบของผูบริหาร 

 
 
 



 34

                                 4.  ทนทานตอปญหาและอุปสรรคได เพราะในการบริหารโดยปกติ จะมีทั้งคน
ดี คนไมดใีนหนวยงาน ดังนัน้ควรหาวิธีแกไขใหลุลวงไปเปนจุดๆ อยางนิ่มนวล และไมใชความ
รุนแรงจนเกินเหต ุ
                                 5.  รูจักสรางมนุษยสมัพันธ ซ่ึงเปนสิ่งที่กอใหเกิดความรวมมือรวมใจจากทกุ
ฝาย เปนสิ่งทีท่ําไดไมยาก เชน เจอหนายิม้ใหดวยไมตรจีิต รูจักเปนผูใหและเปนผูรับที่ดี ชวยเหลือ
กันในยามยาก ฯลฯ 
                                 6.  มุงมั่นพัฒนางาน หลายหนวยงานอาจพบ บุคลากรเฉื่อยชาบาง ขาดความ
กระตือรือรนบาง ไมมีอุดมการณบาง การที่จะบริหารงานใหสําเร็จ จะตองสรางคนใหเกิดความ
มุงมั่นในการพัฒนางาน มีอุดมการณในการทํางาน อุทิศเวลาใหกับงาน ซ่ึงสามารถทําไดโดยการให
กําลังใจ ใหคําชมเชยคนที่ทํางานเกง ปูนบาํเหน็จความชอบใหคนที่มีผลงานดีเดนจริง ๆ  

                   7. บริหารจัดการแบบรวมใจ ใหคนในหนวยงาน ไดรวมกนัคิด รวมกนั
วางแผน รวมกันทํา และรวมกันแกปญหาและรวมรับผิดชอบ พฤติกรรมดังกลาวจะขึน้อยูกับ
ผูบริหาร วาตนเองรักหนวยงานและใหเกยีรติเพื่อนรวมงานเพียงใด การบริหารงานแบบรวมใจ จะ
กอใหเกิดผลสําเร็จของงานดกีวาแบบการใชอํานาจของใครบางคน  

             สรุปไดวา  หลักการบริหารคนและการบริหารงานเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ผูบริหารตองใชหลักหลายประการ ทั้งนี้แลวแตสถานการณในหนวยงานนั้น ๆ แตหลักที่จะ
เอื้อและสงเสริมการบริหาร เชน  การปลูกฝงใหผูบริหารและเพื่อนรวมงานมีคุณธรรมประจําใจ มี
จิตวิญญาณตอเพื่อน รูจักสรางมนุษยสัมพนัธ เมื่อคนในหนวยงานมีพฤติกรรมดังกลาว การทํางาน
ยอมประสบความสําเร็จตามที่หวังไว 
 

             2.7  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบรหิารจัดการ 
                    เทคโนโลยีกับการบริหารในยุคปจจุบัน เปนสิ่งที่ไมสามารถแยกจากกนัได 

นักวิชาการไดใหความหมายของเทคโนโลยีดังนี ้   
                    2.7.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                               ผองศรี  วาณิชยศภุวงศ (2537 : 242) ไดกลาววา เทคโนโลยี ไดแก 
เครื่องมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่เปนครภุัณฑ เชน เครือ่งคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร เครื่อง
โทรทัศน เครื่องพิมพดีดไฟฟา  เปนตน รวมทั้งเทคโนโลยชุีดคําสั่งคอมพิวเตอร (Software) เชน
โปรแกรม การใชงานตาง ๆ จะเปนปจจยัที่ชวยใหคนทาํงานไดรับความสะดวกรวดเร็ว อยางไรก็
ตาม เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร เปนสวนหนึ่งของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสาํหรับผูบริหารที่สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย เชน ขอมูลใดที่คิดวาจะถูก 
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เรียกใชงานบอย ก็ควรจะมขีั้นตอนในการใชงานที่งาย ไมซับซอนและสามารถเรียกใชไดสะดวก 
รวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับ นิภาภรณ  คําเจรญิ (2542 : 183)  ที่ไดกลาววา คุณสมบัติที่สําคัญของ
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารมีดังนี ้

               1.  สนับสนุนการวางแผนทางยุทธศาสตร 
               2.  เชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
               3.  ความสามารถในการคํานวณอยางกวาง ๆ  
               4.  งายตอการเรียนรูและใชงาน 
               5.  เปนระบบเฉพาะสําหรับผูบริหาร 

             สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยทีี่อาศัยระบบการจัดเก็บโดย
เครื่องอิเล็กทรอนิกส และระบบสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ มาใชในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะใน
ดานขอมูลตางๆในองคการ ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองใชเพือ่ประกอบการตัดสินในการบริหารจัดการ
อยางถูกตอง สะดวก รวดเร็วมากที่สุด เพือ่ใหการบริหารเกิดประสิทธภิาพสูงสุดนั่นเอง 

                   2.7.2  คุณลักษณะของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                      สมชาย  เทพแสง (2547 : 11–13) ไดกลาวถึง ผูนําการศึกษาในยุคดจิติอล  
(E-Leadership)วา ผูนําตองบรูณาการเทคโนโลยีสูระบบสถานศึกษา ดแูลชวยเหลือสนับสนุน
กระทรวง แผนการใชเทคโนโลยีอยางมีความหมาย เตรยีมความพรอมใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคดิจติอล ดังนั้น บทบาทหนาที่และคุณลักษณะของ E-Leadership หรือผูนําเทคโนโลยี
ควรมีดังตอไปนี้ 

                1.  ผูนําควรมีวิสัยทัศนโดยเนนเทคโนโลยีในการสงเสริมระบบใน
สถานศึกษา 

               2.  ผูนําสรางกระบวนการทัศนใหม (New Paradigms)ใหเกดิขึ้นโดย
เปล่ียนความรูสึกนึกคิด  พฤติกรรมการเรียนรูสูโลกดิจิตอล ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะคอมพิวเตอร  

               3.  ผูนําการศึกษาเต็มใจที่จะเปลีย่นแปลง และใชคอมพิวเตอรเปน
ตัวอยางแกผูเรียนและบุคลากร ใหทกุคนยอมรับและซึมซับความสําคัญและประโยชน จนมองเหน็
ความสําคัญของเทคโนโลยี 

               4.  มีการถายโอน เปลี่ยนแปลงโดยยดึประเพณวีัฒนธรรมแนวใหม อาศัย
การมีสวนรวมของบุคลากร (Participation) โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) ซ่ึงไดแก 
ผูเรียน ผูปกครอง ครูผูสอน ชุมชน หันมารวมมือกัน โดยมีเปาหมายรวมกัน เพื่อเสยีสละ ทุมเทและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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               5.  ผูนําใหความสําคัญตอการเรียนรู โดยพัฒนาตนเองและพฒันาองคกร 
ตระหนกัถึง ความสําคัญของการเรียนรูวาเปนหัวใจในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

               6.  ผูนํามีความมุงมัน่ในการพัฒนาตนเอง องคการและบุคลากร
สถานศึกษา โดยการตั้งเปาหมายในการทาํงานไวสูง (High Expectation)   

               7.  ผูนําควรใชการฝกอบรมการใหการศึกษาแกบุคลากรทุกระดับชั้น 
โดยเนนประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพเปนสําคัญ 

                            8.  ผูนําสนับสนนุบรรยากาศในชัน้เรียนและสถานศกึษาอยางตอเนื่อง 
ชวยใหครูผูสอนตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยี การจัดสถานทีท่ํางานใหดูทนัสมัย ทันยุค 
โลกาภิวัตน ผูสอนใหผูเรียนใช internet หรือใช  web based learning เพื่อเปนการทองโลกอยาง
สนุกสนานในแตละวิชา 

                            9.  ผูนําตองสนับสนุนงบประมาณในการจัดเตรียมการอยางเพียงพอ 
โดยเฉพาะการใชเทคโนโลยี เปนการบริหารงานที่มีราคา ตองใชงบประมาณ โดยภาครัฐเปนผูจัด
งบประมาณและวางแผนการใหการสนับสนุนอยางเปนระบบ 

                           10.  ผูนาํควรใหความชวยเหลือและความรวมมือแกบคุลากรในการพัฒนา
ผลงาน โดยอาศัยความรวมมอืรวมใจในการบริหารและการจัดการ ใหกาํลังใจครูผูสอนในการใช 
ICT ตลอดจนเชื่อมโยงการสื่อสารในชั้นเรยีนสูผูปกครองหรือชุมชน โดยเก็บขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนสถานศึกษา และชุมชนอยางครบถวน 

                           11.  ผูนําการศึกษาเปนผูมอีารมณดี มีความคิดจินตนาการสรางสรรค และ
มุงผลสําเร็จของงาน รวมทั้งมีลักษณะเปนผูไววางใจ อีกทั้งใชศิลปะแรงจูงใจในการสงเสรมิให
บุคลากรทุกฝายปฏิบัติงานเตม็ศักยภาพ  

             สรุปไดวา  การบริหารจัดการวิชาการ ในสถานศึกษาจําเปนตองมีรูปแบบการ
บริหารที่สอดคลองกับยุคปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะในการบริหารจัดการวิชาการของโครงการ
หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนที่มุงเนนความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นจึง
ตองประกอบดวย การบริหารจัดการหลัก ๆ อันไดแก การจัดบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การพัฒนาสถานศึกษาทัง้ระบบ การ
ดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมปีระสิทธิภาพ การใชหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การรูจักใชระบบขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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3.  ดานการจดัการเรียนรู 
         
                           การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากโดยเฉพาะในยุคปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงจาํเปนตองอาศยัเทคโนโลยีตางๆมากมาย ทาํใหการจดัการเรียนรูในปจจุบันแตกตาง
จากอดีตโดยสิน้เชิง 

              3.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู 
                    ดําริ บุญชู (2546 : 17) กลาววา กระบวนการเรียนรู(Learning Process) หมายถึง 
การดําเนนิการอยางเปนขั้นตอนหรือการใชวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยใหบคุคลเกิดการเรยีนรู 
                   ธนาธิป  พรกุล (2543 : 53) กลาววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอยางตอเนื่อง หรือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ
ใดซึ่งเปนผลมาจากการฝกปฏิบัติหรือไดรับประสบการณ 
                   ทิศนา  แขมณี (2546 : 17) กลาววา การจัดการเรียนการสอน หมายถึง 
วัตถุประสงคในการเรียนการสอน สาระ / เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน วิธีการ / กระบวนการที่
ใชในการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ส่ือและอุปกรณทีใ่ชในการ
เรียนการสอน 
              สรุปไดวา การจัดการเรียนรู เปนกระบวนการตางๆ ที่ผูบริหารรวมทั้งบุคลากร
พยายามศกึษา เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเกดิคุณภาพแก
ผูเรียนใหมากที่สุด  
 

             3.2  ลักษณะของกระบวนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
                     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพไวในมาตรา 24  โดยใหสถานศึกษาและหนวยงานทีเ่กีย่วของ
ดําเนินการดังตอไปนี ้
                     1.  จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนดั
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
                     2.  ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา ทักษะที่ตองฝก ไดแก 

            1.  กระบวนการคิด 
            2.  การจัดการ 
            3.  การเผชิญสถานการณ 
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      4.  การประยุกตความรู 
                          3.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกดิการใฝรูอยางตอเนื่อง 
                    4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน 
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคณุลักษณะอนัพึงประสงคไวในทุกวิชา 
                    5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการ
เรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ทั้งนี้ ครูผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  (ดําริ  บุญชู, 2546 : 19-20)   

                   3.2.1  การเรียนรูท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered learning) 
               3.2.1.1  ความหมายของการเรียนรูท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง  
                            นักวิชาการหลายทานอธบิายถึง การเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

ดังเชน  
               ธนาธิป  พรกุล (2543 : 50) ไดใหความหมายของการเรียนรูที่

ผูเรียนเปนศนูยกลาง (Student-centered learning) คือ การเรียนรูที่เกิดจากการคิด การคนควา การ
ทดลอง และการสรุปเปนความรูโดยตัวผูเรียนเอง ครูผูสอนจะเปลีย่นบทบาทหนาที่จากการ
ถายทอดความรูมาเปนผูวางแผน จัดการ ช้ีแนะ และอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน ดังนั้น การ
จัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางจึงหมายถึงการจัดการใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูดวยตนเอง 

              คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543 : 20-22) ไดให
ความหมายของกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระกิจกรรม 
แหลงเรียนรู ส่ือการเรียน และการวดัประเมินผลที่มุงพัฒนาคน และชวีติ ใหเกิดประสบการณการ
เรียนรูเต็มความสามารถสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความตองการของผูเรียน 
             สรุปไดวา  การเรยีนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การเรียนรูที่เกิดจากตวัผูเรียน
เอง โดยครูผูสอน เปนเพยีงผูจัดเตรียมสิ่งตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูไดมากทีสุ่ด  

                  3.2.2  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
                กรมวชิาการ (2544 : 1) ไดใหความหมายของ การบูรณาการวา หมายถึง 
การจัดการเรยีนรูโดยใชความรูความเขาใจและทักษะในศาสตรหรือวิชาตาง ๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไป
รวมเขาดวยกนัภายใตเร่ืองราว โครงการหรอื กิจกรรมเดยีวกัน เพื่อแกปญหาหรือแสวงหาความรู 
ความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
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              3.2.2.1  รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
                              อรัญญา  สุธาสิโนบล (2545 : 23-24) ไดอธิบายถึง รูปแบบการ 
บูรณาการ (Models of Integration)  มี 4 รูปแบบ คือ 
                  1)  การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก(Infusion Instruction) 
เปนการสอนโดยครูผูสอนจะสอดแทรกเนือ้หาสาระอื่น ๆ ใหเขากับหวัขอเร่ืองหรือสาระที่กําหนด
ขึ้นมา ทําใหผูเรียนไดใชทักษะกระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากเนือ้หาสาระที่
กําหนด 
                  2)  การสอนบูรณาการแบบคูขนาน(Parallel Instruction)เปนการ
สอนโดยครูผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่สอนตางวิชากัน ตองวางแผนรวมกันในการกาํหนดหัวเร่ือง 
ความคิดรวบยอดและปญหาเดียวก ัน เมื่อวางแผนรวมกนัแลว ครูผูสอนแตละคนจะวางแผนการ
สอนของแตละคนซึ่งจะแตกตางกันไปตามลักษณะของวิชา  

               3)  การสอนบูรณาการแบบพหวุทิยาการ(Multi disciplinary 
Instruction)เปนการสอนที่มลัีกษณะคลายกับแบบคูขนาน โดยครูผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ได
รวมกันวางแผนในการกําหนดหวัเร่ือง ความคิดรวบยอด และปญหารวมกัน แตละคนสอนตาม
วิธีการของตน จากนั้นครูผูสอนจะกําหนดงาน/โครงการใหผูเรียนปฏบิตัิ โดยกจิกรรมในโครงการ
นั้นจะตองเชื่อมโยงวิชาตางๆ เขาดวยกัน 

               4)  การสอนบูรณาการขามวิชา หรือการสอนแบบคณะ(Tran 
disciplinary Instruction) เปนการสอนที่ผูสอนในวิชาตางๆ กันรวมกนัวางแผนเปนคณะ โดย
ปรึกษากันในการกําหนดหวัเร่ือง ความคดิรวบยอด และปญหารวมกนั และดําเนินการสอนผูเรียน
กลุมเดียวกนั 

                  3.2.3  การเรียนการสอนแบบรวมมือ 
                3.2.3.1  ความหมายของการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

                           ปทีป  เมธาคุณวุฒิ (2544 : 13- 14) ไดอธิบายถึงการเรียนการสอน
แบบรวมมือวา การเรียนการสอนแบบรวมมือ เปนการจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเปนกลุม
เล็ก กลุมละประมาณ 3-5 คน โดยที่สมาชกิอาจมีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน ผูเรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกนั เพื่อใหงาน
กลุมประสบผลสําเร็จ โดยสมาชิกภายในกลุมตองกระตุนสมาชิกคนอืน่และชวยเหลือกัน ผูเรียน
ทํางานรวมกนัเพื่อใหเกิดการเรียนรูในตนเองและของกลุมใหมากที่สุด เปนวิธีการเรยีนการสอน
อยางหนึ่งทีใ่ชทักษะกระบวนการกลุมเปนปจจัยหลัก ผูเรียนทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
โดยมีหลักการวาผลสําเร็จของกลุมคือผลสําเร็จของตนเอง โดยการเรียนการสอนแบบรวมมือมี
องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
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                 1)   การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก 
                 2)  ปฏิสัมพันธที่สงเสริมการทํางานรวมกัน 
                 3)  ความรับผิดชอบสวนบุคคล 
                 4)  ทักษะการทํางานเปนทีม 
               5)  กระบวนการกลุม 

        3.2.3.2  ประเภทของการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
               ปทีป  เมธาคุณวุฒิ (2544 : 14- 15) ไดแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

                  1)  กลุมการเรียนการสอนแบบรวมมือที่ไมเปนทางการ ขนาด
ของกลุม 2-3 คน ที่จัดตั้งขึ้นเปนการชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ หรือใชเมื่อตองการนําผูเรียนเขาสู
บทเรียน หรือใชชวยใหผูเรียนมีความพรอมในการเรยีน 
                  2)  กลุมที่เปนฐานความรวมมือ เปนกลุมที่จัดตัง้ขึ้นอยางถาวร
ตลอดทั้งภาคเรียน มีขนาดใหญกวากลุมเรียนแบบไมเปนทางการ มีขนาดประมาณ 6-7 คน เพื่อให
กลุมที่ทําหนาที่สนับสนุนสงเสริม และชวยเหลือสมาชิกในชั้นเรยีนดานวิชาการ 
                  3)  กลุมการเรียนการสอนแบบรวมมือที่เปนทางการ เปนกลุมที่
ทํางานดวยกนัและเรียนรูดวยการรวมมือซ่ึงกันและกัน ขนาดของกลุมประมาณ 3-5 คน กลุม
ลักษณะนี้อาจหมุนเวียนสมาชิกในกลุมกันทุก 2-4 สัปดาหหรือเมื่อเร่ิมบทเรียนหนวยใหม 
                  4)  การเรียนการสอนแบบรวมมือ เปนรูปแบบสงัคมของการ
เรียนการสอนที่ใชหลักสรางชุมชนการเรียนรู มีผลตอผูเรียนทําใหเกดิแรงจูงใจมากขึ้น สมาชิกของ
กลุมเรียนรูซ่ึงกันและกัน มปีฏิสัมพันธตอกัน เกดิความนับถือและรูสึกมีคุณคา มคีวามเชื่อมั่นใน
การคิดการตัดสินใจของตนเอง รูสึกวาตนเองเปนที่รักของกลุมเพื่อน และเพื่อนยอมรบัตนเองทาง
วิชาการ มีการจัดสรรเวลา มีความรับผิดชอบในตนเอง มีทักษะทางสงัคม เชน การติดตอส่ือสาร 
การรวมมือ การตัดสินใจ การสํานึกในเชิงบวก และรับรูวารางวัลที่กลุมไดรับขึ้นอยูกับการ
ปฏิบัติงานของกลุม 

             สรุปไดวา การเรยีนการสอนแบบรวมมือ ผูเรียนมีความสําคัญที่จะทาํใหเกดิสภาพ
ของการรวมมือ แตผูที่จะกอใหเกิดการเรยีนรูลักษณะนี้ไดคือ ครูผูสอน ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโดยตรง
ตอการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ส่ิงที่ครูผูสอนตองคํานึงถึงคือ ทําอยางไรจึงจะใหผูเรียนไดเกิดการ
เรียนรูที่พึงประสงค และครบถวนตามที่สังคมยุคปฏิรูปการศึกษาไดมุงหวังไว 

                  3.2.4  เครอืขายเสมอืนจรงิ   
                               พรรณี  ชุติวัฒนธาดา  (2545 : 19)  กลาววา เครือขายเสมือนจริง เปน

การบันทึกความรูที่คนไดจากอินเทอรเน็ตมาเก็บในแผนซีดีรอมแลวเปดใหผูเรียนดูไดจากระบบ 
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ออนไลนที่มี โดยที่ทุกขอมูลมีสภาพเหมือนกับเปดบนอนิเทอรเน็ต ความรูที่นํามาบันทึกในลักษณะ
นี้ บางครั้งเรียกวา เครือขายเสมือน(Virtual Web) ซ่ึงนาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยการเรียน
การสอนไดในยุคนี ้

                3.2.4.1  เครือขายการเรียนรู (Learning  Network)   
                  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2545ข : 65) กลาววา  
“เราใหความสาํคัญกับเครือขายการเรียนรู (Learning  Network) เปนอยางมาก เนื่องจากตอไปตอง
เรียนรูส่ิงที่เกดิใหมที่เรียกวาเปน New Knowledge และถาหาก New knowledge เหลานั้นวางอยูทั่ว
โลก ที่เรียกวาเปน World Knowledge ตอไปนี้จะไมมีครูผูสอนคนใดสอนผูเรียนไดหมดเพราะมี
ความรูเกิดใหมอยางรวดเรว็  และจะตองศกึษาหาความรูในรูปแบบที่เรียกวาเปนการเรียนรูตลอด
ชีวิต  เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนถายึดติดกับวิธีเดิมในขณะที่ส่ิงเกดิใหม/หรือส่ิงที่กําหนด
พัฒนา  เปนไปเร็วกวาที่คาดคิด  เราจะนําสิ่งตาง ๆ นั้นมาบูรณาการ ใหเกิดประสิทธิภาพการเรียนรู 
ใหเปนเครือขายที่เรียกวา Learning Network  ไดอยางไร” 
                 3.2.4.2  หองเรียนเสมือนจริง(Virtual Classroom) 
                 ธวัชชัย  อดิเทพสถติ (2546 : 62-63) ไดกลาวพอสรุปไดวา 
หองเรียนเสมอืนจริง หมายถึง การจัดประสบการณการเรียนรูในรูปของ Software โดยมี
วัตถุประสงคที่จะชวยสนับสนุนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู โดยสามารถเลือกเวลาและ
สถานที่ที่จะเรยีนรูไดดวยตนเองผานเครือขายคอมพิวเตอร ผูเรียนจะเรยีนที่ไหนกไ็ดเชน ที่บาน 
หรือที่ทํางาน ทําใหประหยดัเวลา คาเดนิทาง และคาใชจายอื่น นับเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่
สถาบันการศึกษากําลังใหความสนใจและขยายตวัมากขึน้ในปจจุบัน โดยอาศัยส่ืออิเล็กทรอนิกส 
โทรคมนาคม และเครือขายคอมพิวเตอรเปนหลักนอกจากนี้ Virtual Classroom ยังเปนระบบการ
เรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตในลักษณะของการเรียนการสอนทางไกล โดยใชประโยชน
จากคุณลักษณะและทรพัยากรของอินเทอรเน็ตและเวิรลไวดเว็บ มาสรางใหเกิดการเรยีนรูอยางมี
ความหมายและเรียนไดทกุที ่ทุกเวลา 
              สรุปไดวา หองเรียนเสมือนจริง เปนการจัดการเรยีนการสอนในหองเรียนธรรมดา 
แตมีการถายทอดสภาพและเสียงเกี่ยวกับบทเรียน โดยอาศัยระบบโทรคมนาคมและเครือขาย
คอมพิวเตอรไปยังผูเรียนที่อยูนอกหองเรียน ผูเรียนสามารถรับฟงและติดตามการสอนของครูผูสอน
ไดจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองและยงัสามารถโตตอบกับครูผูสอน หรือเพื่อนในชั้นเรียนได 
นอกจากนี้ยังสามารถเรียนในสถานที่ตางๆได โดยไมจํากัดเวลา ทําใหเกิดความประหยัดและ
สะดวกแกผูเรียน 
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             3.3  สื่อการเรียนการสอนกับการจัดการเรียนรู 
                     ส่ือการเรียนการสอนเปนปจจยัหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู 
โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษา และยุคโลกาภิวัตนที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเรว็ 

                    3.3.1  ความหมายของสื่อการเรยีนการสอน 
                   จริยา  เหนียนเฉลย (2546 : 14) กลาววา ส่ือการสอน หมายถึง การนํา
ส่ือมาใชในการเรียนการสอนโดยตรงซึ่งหมายถึง การนําวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาเปนสะพาน
เชื่อมโยงความรู เนื้อหามายงัผูเรียนได เพือ่ใหเกดิความเขาใจในสิ่งที่ถายทอดซึ่งกันและกันไดผล
ตามจุดมุงหมาย 
                               ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2543  : 207) ไดกลาววา ส่ือการเรียนรู 
หมายถึง ส่ิงที่นําความรูไปสูผูเรียน อยูในรปูของสิ่งพิมพหรือไมใชส่ิงพิมพได ส่ือการสอนที่ใช
ส่ิงพิมพคือ ส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Aids) หมายรวมถึง วัสดุเครือ่งมือ อุปกรณ
และวิธีการทางโสตทัศนศึกษา 

             สรุปไดวา ส่ือการเรยีนการสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชวยใหครูผูสอนจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอน จนทําใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูไดอยางรวดเรว็ งายและชัดเจนใน
เนื้อหาวิชามากขึ้น และยังสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให
เกิดปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียนจนสงผลดีตอความรูความเขาใจของผูเรียน       

                    3.3.2  นวัตกรรมการเรียนการสอน  
                  นอกจากสื่อการสอนในปจจุบันวงการศึกษาไดใหความสําคัญกับคําวา
นวัตกรรมการเรียนการสอน ดังเชน ธนาธปิ  พรกุล (2543 : 100–101) ไดอธิบายถึงนวัตกรรมการ
เรียนการสอน (Educational innovation) พอสรุปได คือนวัตกรรมการสอน เปนสิ่งที่นาํเขามาใชใน
การจัดการเรยีนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรมที่นํามาใชอาจมีผูคิดคนขึ้นกอน
แลว หรือคิดขึน้ใหมเพื่อใหเหมาะสมกับแตละสถานการณ นวัตกรรมการเรียนการสอนสวนใหญมี
ลักษณะเปนแนวคิดหรือวิธีการเชน รูปแบบการสอน การสอนแบบจลุภาค การเรียนรูแบบรวมมอื 
หรือส่ือการเรียนการสอน เชน บทเรียนสาํเร็จรูป บทเรียนคอมพวิเตอร ชุดการสอน เปนตน 

                3.3.2.1  แนวโนมนวัตกรรมการเรียนการสอน 
                  จริยา  เหนยีนเฉลย (2546 : 30–31) กลาวถึง แนวโนมนวัตกรรม
การเรียนการสอนวา จะมีพัฒนาการตอการศึกษาในรูปลักษณะ ดังนี้คอื 
                  1)  ศูนยส่ือเสริมการเรียนการสอน (Resources Center) 
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                  2)  บทบาทใหมของครูผูสอนจะเปลี่ยนจากผูสอน เปนผูใหการ
ปรึกษาแนะนาํในเชิงการประเมินผล การประสานงานเกีย่วกับการเรียน จัดเตรยีมโปรแกรมการ
เรียน และแหลงขอมูลมากกวาการสอนโดยตรง  
                  3)  การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) ใน
ลักษณะการประสมประสานระหวางการสอนกลุมใหญ กลุมเล็ก และการสอนรายบคุคล  
                  4)  การศึกษาแบบยดืหยุน (Flexible Education) คือ การจัด
หลักสูตรโปรแกรมการเรียนและตารางเรยีนในลักษณะมีความยืดหยุนเชนเดยีวกับการสอนทางไกล  
                  5)  การสอนโดยเครื่องคอมพิวเตอร (Computer–Assisted 
Instruction) 

               3.3.2.2  การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
                ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียน (2545 

: 24) กลาววา ในทศวรรษนี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดมบีทบาทสําคัญตอโลกอยางเห็นไดชัด การ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาเริ่มจากรูปแบบของ CAI (Computer Assisted Instruction) CAI มี
ประสิทธิภาพสูงในการฝกหดัทักษะขั้นพืน้ฐานของผูเรียน มีราคาไมแพง สามารถเรียนไดโดย
สวนตัวหรือหองเรียนเล็ก ๆ โดยไมตองมีการสอนเสริม ในปจจุบัน CAI ไดรับการพัฒนาจนมีการ
เชื่อมตอเขากบัเทคโนโลยีเครือขายซึ่งทําใหผูเรียนไดมโีอกาสใชความคิดวิเคราะห วิจารณ และ
ทํางานรวมกนัได และยังสามารถสนับสนุนแนวทางการสรางสรรคดวยปญญา (constructionism) 
ซ่ึงเปนซึ่งเปนพลังขับเคลื่อนใหมในการปฏิรูปการศึกษา 

             สรุปไดวา ส่ือการเรยีนการสอนเปนปจจยัสําคัญที่ทําใหการเรยีนรูมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยชวยใหผูสอนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สรางบรรยากาศทางวิชาการที่ดีขึ้น 
สําหรับผูเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดงายขึน้ ชัดเจนในเนือ้หาวิชา มีบรรยากาศที่เอื้อตอการดําเนนิ
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีท่ําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับผูเรียนไดดียิ่งขึ้น 
 

                    3.4  บทบาทของผูบริหารกับการจัดการเรียนรู 
                         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (2547 : 7-9) ไดกลาวถึง 
บทบาทของผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ดังนี ้
                         การจัดการเรยีนรูตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปน
การจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะเกดิไดตองอาศัยความรวมมือกับผูเกี่ยวของระดับ ทุก
ฝาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตไิดกําหนดใหสถานศึกษาตองประสานความรวมมือกับ
บิดา  
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มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนรวมกันพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ดังนั้นทุกฝายตองมีความ
เขาใจ และรูบทบาท ภารกิจ หนาที่ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ชวยสงเสริม สนับสนุนการจดัการ
เรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัน้สถานศึกษาและผูเกีย่วของ
ตองรวมมือกนัสงเสริม สนับสนุนครูผูสอนจัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนเกดิการ
เรียนรู ซ่ึงผูเกีย่วของ โดยเฉพาะผูบริหารควรมีบทบาทหนาที่ดังนี้  การสนับสนุนการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู สนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษาไดรับความรู 
และความสามารถในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรใหเปนบคุคลแหงการ
เรียนรู  
              สรุปไดวา  การจัดการเรียนรู เปนกระบวนการในลักษณะตางๆ ซ่ึงทุกฝายตอง
ศึกษาทําความเขาใจเพื่อทีจ่ะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกดิคุณภาพแกผูเรียนใหมาก
ที่สุด โดยมีองคประกอบที่สําคัญ 3  สวนคือ ตัวปอน กระบวนการ และผลผลิต ลักษณะของ
กระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพในปจจุบันเชน การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ การจดัการเรียนการสอนแบบรวมมอื เครือขายเสมือนจริง นอกจากนี้ส่ือการ
เรียนการสอน ยังมีสวนสําคญัที่จะเสริมการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ส่ือที่เปน
นวัตกรรมการสอนใหมๆ เชน บทเรียนสําเร็จรูป ชุดการสอนโดยเฉพาะ ส่ือดานเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร 
 
4.   ดานหองสมุดและแหลงเรียนรู 
 
              หองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการจัดการศกึษาใน
ปจจุบัน ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอผูเรียนใหไดรับประสบการณความรูไดอยางไมมีที่ส้ินสุด 

              
            4.1  หองสมุด 
                   4.1.1  ความหมายของหองสมดุ  
                         ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2543 : 195) ไดใหความหมายของหองสมุดวา 

หองสมุด คือ สถานที่ที่รวบรวมหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพและวัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนแหลง
วิทยาการความรู ความเห็นของนักวิชาการ  นักปราชญ  

                            ชูศักรวิชญ  แสนปญญา (2546 : 43) กลาววา หองสมุดเปนแหลงเรยีนรูที่
สําคัญและสนองตอการปฏิรูปการศึกษา เพราะหองสมุดสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา 
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และเปนสวนหนึ่งของการศกึษา  ที่มีการจดัประสบการณทั้งมวลใหแกเด็กตามการปฏิรูปการเรียนรู
และหลักสูตรใหม 

             สรุปไดวา  หองสมุดเปนแหลงรวมของขอมูล ส่ือวัสดุ และประสบการณความรู
ตางๆ ที่มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยทีผู่เรียนและครผููสอนสามารถแสวงหาความรูไดตามที่
ตองการ 

                  4.1.2  การดําเนินงานหองสมุด 
                 ชูศักรวิชญ  แสนปญญา (2546 : 44–45) ไดเสนอแนวดําเนินการดังนี ้
                 1.  สถานศึกษาควรมีหองสมุดเปนเอกเทศ เปนหอง/มุม อยางใดอยาง
หนึ่ง 
                 2.  วัสดุครุภัณฑทีสํ่าคัญในหองสมุด ควรมีหนังสือทั่วไป หนังสือภาพ 
การตูน หนังสอือางอิง เชน พจนานกุรม สารานุกรม วารสารสําหรับเด็ก จุลสารหนวยงานตางๆ  
กฤตภาค ผลงานรวมเลมของผูเรียน หนังสือพิมพ บอรดจัดนิทรรศการ โตะ ช้ันวางหนังสอื 
บัตรรายการ ฯลฯ 
                             3.  บุคลากร จะตองมีคุณสมบัติโดยสรุป คือ มีความรูทางบรรณารักษ
ศาสตร รักการทํางานหองสมดุ มีมนุษยสัมพันธดี ควรมีอาสาสมัครจากผูเรียน หรือบคุคลใน
ทองถ่ินมาชวยงานหองสมุด 
                             4.  กิจกรรมที่หองสมุดควรจัด ไดแก เลานิทาน เลาเกร็ดความรู  เกม 
แนะนําหนังสือ  ทายปญหา ทําหนังสือ จัดนิทรรศการ แนะนาํงานอดิเรก จัดมุมสบาย ฯลฯ  
กิจกรรมเหลานี้จัดตามโอกาสตางๆ หรือ จัดเปนประจําตามเวลาที่แนนอน เชน จดัชวงพักกลางวนั
ของวันใดวนัหนึ่งทุกสัปดาห 
                              5.  งานบริการ เชน บริการใหยืมแกผูเรียน เอื้อเฟอแกบุคคลในชุมชน 
งานประชาสัมพันธหองสมุดทั้งในและนอกสถานศึกษา 

               นอกจากนี้ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543 : 198) ไดใหแนวการจัด
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสงเสริม การศึกษาคนควาและการอาน โดยหองสมุดสามารถจัดทํากิจกรรม
ตอไปนี ้

               1.  จัดนิทรรศการ ควรจัดเปนประจําและผลัดเปลี่ยนเวยีนไป เชน 
สัปดาหการตนู สัปดาหหนงัสือวิทยาศาสตร เปนตน เพือ่ใหหองสมุดไดมีความสวยงาม สะดุดตา มี
ชีวิตชีวา รวมทั้งการจัดนิทรรศการในวนัสําคัญ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันลอยกระทง เปน
ตน 
                 2.  จัดใหมกีารประกวดการแตง การเขียนภาพจากการอานหนังสือ 

                             3.  จัดใหมกีารเลนเกมและการทายปญหาจากการอานหนังสือ 
                             4.  จัดใหมกีารเลานิทาน และการวิพากษวิจารณหนังสือ 
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                             5.  จัดอภิปราย ตอบปญหา โดยเชิญผูเรียนหรือวิทยากรมาบรรยาย 
                             6.  จัดประกวดเรียงความ นิทาน คําขวญัตางๆจากการอานหนังสือและ

จากวนัสําคัญ  
                             7.  การจัดการเลนละคร หุนกระบอก หนังตะลุงจากหนังสือวรรณคดี 
                  4.1.3  บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาดานงานหองสมุด 
                             1.  ศึกษาหาความรูเกีย่วกบัการจัดหองสมุดสถานศึกษาและมุมหนงัสือ 

                        2.  เนนความสําคญัของหองสมุดสถานศึกษาวาเปนเสมือนหัวใจของงาน
วิชาการ การปฏิรูปการเรียนรู 
                              3.  จัดบุคลากรเขาทํางานอยางเหมาะสม ถึงแมวาผูบริหารจะใหการ
สนับสนุนอยางดี แตถาครูบรรณารักษขาดคุณภาพ ใจไมรักงานหองสมดุ ไมมีความสามารถจัด
กิจกรรมงานหองสมุดได สถานศึกษานั้นกจ็ะประสบความลมเหลวในการดําเนินงานไดเชนกนั 
                              4.  ใหการสนับสนุนทางการเงิน 
                              5.  สนับสนุนในเรื่องการจัดหาสถานที่ วัสดุ ครุภณัฑและอื่นๆ ตาม
สภาพหองสมดุ 
                              6.  สนับสนุนการจดับริการและกจิกรรมหองสมุด 
                              7.  เปนที่ปรึกษาแกคณะทํางานหองสมดุและครูทําหนาที่บรรณารักษ 

                8.  นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานหองสมดุสถานศึกษาเปนระยะๆ 
(ชูศักรวิชญ  แสนปญญา, 2546 : 45)  
              สรุปไดวา  ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยผลักดันใหงานหองสมุด
กาวหนาไปไดดวยดี หองสมดุสถานศึกษาจะมีประโยชนตอการปฏิรูปการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษาวาไดใหความสําคัญ  ใหความดูแลใสใจ ใหการ
สนับสนุนดานตาง ๆ การนเิทศและติดตามงานหองสมดุมากนอยเพยีงใด 

 
             4.2  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
                    ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานอกจากหองสมุดแลว แหลงเรียนรูและภมูิ

ปญญาทองถ่ินถือไดวา มีบทบาทสําคัญอยางมากที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว เกิด
ความเขาใจ และสามารถสรางความตระหนักแกผูเรียนในสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวไดอยางดีอีกดวย 
เนาวรัตน  ลิขติวัฒนเศรษฐ (2544 : 28) ไดใหความหมายของแหลงเรยีนรูวา คือ ถ่ิน ที่อยู บริเวณ 
บอเกิด แหง ที ่หรือศูนยรวมความรูที่ใหเขาไปศึกษาหาความรู ความเขาใจและความชํานาญ                     
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                     4.2.1  แหลงเรียนรู 
                  4.2.1.1  ประเภทของแหลงเรียนรู 

                โสภณ  พฤกษวานชิ (ม.ป.ป : 6-7) กลาววา แหลงเรียนรูมีทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาหรือในชุมชน อาจจําแนกเปนประเภท ไดดังนี ้
                   1)  แหลงเรียนรูธรรมชาติ หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
ไดแก แมน้ํา ลําคลอง ภูเขา  ทะเล ปาไม น้าํตก สัตวปา แรธาตุ หาดทราย พื้นดนิ ฯลฯ 
                   2)  แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึน้ ไดแก โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พพิิธภัณฑ หองสมุด  ศูนยส่ือสารนิเทศ โรงงาน วัด มัสยิด สถานที่ราชการ บานเรือน 
ฯลฯ รวมถึงสภาพแวดลอมทางสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ
ของคนโบราณ 
                  3)  แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล ไดแก 
                       -  บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะดาน เชน ชางปน ชาง
แกะสลัก ชางไม  ชางเครื่องยนต 
                       -  บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทางจนเปนที่ยอมรับของคน
ในสังคม เปนมันสมองของชุมชน เชน ปราชญชาวบาน วิทยากรทองถ่ิน ผูทรงภูมิปญญาในทองถ่ิน 
สาขาใดสาขาหนึ่ง 
                       -  บุคคลที่ปฏิบัติงานประจําอยูเนืองนจิ จนเกิดทักษะและ
ความชํานาญ เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ ชาวประมง  เจาของสถานประกอบการ ฯลฯ  

                   
                   4.2.2  ภูมิปญญาทองถิ่น 

                  4.2.2.1  ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น 
                               โสภณ  พงษวานิช (ม.ป.ป : 10) กลาววา ภูมิปญญาไทย หมายถึง 
ความสามารถ ทักษะและเทคนิค อันเกิดจากการสะสมองคความรูมวลรวมทุกดานที่ผาน
กระบวนการสบืทอดปรับปรุง  พัฒนา และเลือกสรรมาแลวเปนอยางดี ในการสรางผลงาน แกไข
ปญหา และพฒันาวิถีชีวิตของคนไทยไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย 

               อินทิรา  หรัิญสาย (2545 : 19) กลาววา ภูมิปญญา หมายถึง 
ความรูความสามารถและทักษะแหงการดํารงชีวิต จากประสบการณที่มนุษยเขาใจจริง หรือเคยผาน
กระบวนการของความคิดสรางสรรค หรือ การใชแกปญหาใหเกิดผลสําเร็จมาแลว 
              สรุปไดวา ภูมิปญญาไทยเปนการสั่งสมความรูและประสบการณที่ไดรับการ
ถายทอดจากบคุคล สถาบันตางๆ ในทองถ่ิน โดยมวีัฒนธรรมเปนพื้นฐาน และไดรับอิทธิพลของ 
 
 



 48

ส่ิงแวดลอม และความเชื่อ เปนความรูที่อยูนาน ถือปฏิบตัิสืบทอดกันมา มีลักษณะของการพึ่งพา
ตนเอง และมคีุณคาเปนสิ่งที่สําคัญ 

                4.2.2.2  ลักษณะของภูมิปญญาไทย 
               ภูมิปญญาทองถ่ินแบงออกเปน 2  ลักษณะ คือ  

                  1)  ลักษณะที่เปนนามธรรม เปนโลกทัศน ชีวทศัน เปนปรัชญา
ในการดําเนินชีวิต เปนเรื่องเกี่ยวกับการเกดิ แก เจ็บ ตาย คุณคาและความหมายของทกุสิ่งใน
ชีวิตประจําวัน 

               2)  ลักษณะที่เปนรูปธรรม เปนเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะดานตาง ๆ 
เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอื่น ๆ (สามารถ  จันทรสูรย, 2534 : 
88-94  อางถึงใน โสภณ  พฤกษวานิช, ม.ป.ป. : 13) 

 
                   4.2.3  บทบาทของผูบริหารกับการใชแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

               หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญ  เขตการศึกษา 2 และ สํานักพฒันา
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา2 (2538 : 17) ไดเสนอแนวการดําเนินการ สงเสริม 
อนุรักษศิลปวฒันธรรมและภูมิปญญาชาวบานของสถานศึกษาตามแนวคิดของ นายแพทยประเวศ 
วะสี ดังแผนภาพ  1 
 
 
 
 
 
                                 -------    
 
 
 
 

       ภาพประกอบ  1 แสดงแนวการดําเนนิการสงเสริม อนุรักษศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปญญาชาวบานของสถานศึกษา              

      ที่มา : หนวยศกึษานเิทศก กรมสามัญ เขตการศึกษา2 และ สํานักพฒันาการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เขตการศึกษา2 (2538 : 17) 

 
 

1. สรางความตระหนกัในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญญา
ชาวบาน 

2. รวบรวมขอมลูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบานในชุมชน
หมูบาน 

3. ศึกษา วเิคราะห วิจยั ตีความ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ชาวบาน เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงใหครบวงจรในการดําเนินชีวิต 

4. จัดใหชาวบาน ผูเรียน ไดศกึษา อบรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาชาวบาน เชน การศกึษาดูงาน การแลกเปลี่ยนระหวาง
หมูบาน เชิญชาวบานที่เกงเฉพาะเรื่องเปนวทิยากร 

 
การดําเนนิการ
ของสถานศึกษา 
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                                            สวน เนาวรัตน  ลิขิตวัฒนเศรษฐ (2544 : 29) ไดกลาวถึงบทบาท
ผูบริหารกับแหลงเรียนรูไวดังนี ้

                 1.  กําหนดนโยบายสงเสริมสนับสนุนการจัดหา จัดสราง หรือพัฒนา
แหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

                 2.  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและประสบการณการจัดและ
การใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

                 3.  สนับสนุนใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน/
นวัตกรรมที่เกดิจากการใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

                 4.  กํากบั ติดตาม ดูแล และประเมินผล ระบบการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 

                   
                  4.3  บทบาทของผูบริหารกับหองสมุดและแหลงเรียนรู 
                         หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 (2536 : 22–27 อางถึง

ใน หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2 และ สํานักพฒันาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เขตการศึกษา2 , (2538 : 33) ไดเสนอแนะแนวทางการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขาสู
การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาไวดังนี ้
                          1.  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสถานศึกษาจดัหา 
รวบรวม จดัพมิพหนังสือและสื่อในรูปอื่นที่วาดวยภูมิปญญาทองถ่ินใหมีจํานวนมากและคณุภาพ
เหมาะสม เพื่อมาจัดในกิกรรมการเรียนการสอนทุกรายวชิาที่เปนไปได 
                         2.  สงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนทุกระดบัทําการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน
ในรูปแบบการศึกษา สํารวจ วิจัย และพัฒนาเกีย่วกับภูมปิญญาทองถ่ินของตนอยางลึกซึ้งและ
กวางขวาง 
                         3.  ใหบุคลากรทางการศึกษารวมกับบุคลากรในชุมชน สรางตําราทองถ่ิน
เพื่อใชในทองถ่ินของตน จะเปนการเพิ่มศกัยภาพของครูผูสอนในทองถ่ิน ทําใหการศึกษา
สอดคลองกับทองถ่ินมากขึ้นและ ทําใหชาติมีพลังความรูจากของจริงขึ้นทั่วประเทศ 
                         4.  จัดทําสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาใหเปนศูนยวิชาการ ทําหนาที่ 3  
อยาง คือ 1. ศึกษาใหเขาใจชมุชนในรูปการวิเคราะห วิจยั 2. เปนศูนยขาวสารขอมูลเพื่อพัฒนา
ชุมชน 3. ใหการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อชุมชน และดึงทรัพยากรจากชุมชน หนวยราชการอื่นจากภาค
ธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชนเขามาใช เพื่อพัฒนาเครอืขายการเรียนรูขึ้นทั่วประเทศ 
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                         5.  ปรับระบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนใหเปนการศึกษาที่สราง
รากฐานของความเปนมนุษยอยางแทจริง โดยศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม และ
ส่ิงแวดลอม อยางมีบูรณาการ โดยเรียนจากประสบการณความเปนจรงิในสังคมและชุมชน 
                         6.  สถานศึกษาควรจัดงบประมาณอดุหนนุงานโครงการที่อนุรักษหรือ
พัฒนาศิลปวฒันธรรม ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินโดยจดัเขาเปนแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ให
มีการติดตาม ประเมิน ตรวจสอบผลการดําเนนิงานตามโครงการอยางตอเนื่อง 

                        7.  หนวยงานระดับกรม เขตการศึกษา จังหวัด และกลุม สถานศึกษา ควรมี
การสงเสริมกลไกการทํางานอยางไมเปนทางการรวมกบัองคกรพัฒนาเอกชน โดยใหผูปฏิบัติงาน
ตางสังกัดรวมตัวกันในรูปกลุม หรือชมรม ซ่ึงจะสามารถทํางานไดอยางมีอิสระ คลองตัว มีความ
ตอเนื่องและพลังมากกวา 

             สรุปไดวา  หองสมุดและแหลงเรียนรู เปนสถานที่ที่มีความสําคัญมากในการ
จัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากเปนแหลงรวมของขอมูลและสื่อตางๆ มากมาย 
เปนสถานที่ที่ทั้งครูผูสอนและผูเรียนสามารถแสวงหาความรูตามที่ตองการ สวนภูมปิญญาทองถ่ิน 
ซ่ึงเปนสิ่งสั่งสมความรูและประสบการณทีไ่ดรับการถายทอดจากบุคคลในสถาบันตางๆของ
ทองถ่ินโดยมวีัฒนธรรมเปนพื้นฐานนั่น ผูบริหารจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากผ ู รูที่อยูใน
ทองถ่ิน โดยการสรรหาและสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการจดัการเรียนการสอน เพื่อ
ปลูกฝงใหผูเรียน เกดิความตระหนกั และปลูกฝงคานิยมจนผูเรียนเห็นถึงคุณคาของภมูิปญญา
ทองถ่ิน   
 
5.  ดานการพัฒนาบุคลากร 
 
              การพัฒนาคุณภาพบคุลากร โดยเฉพาะครูผูสอน นับเปนกระบวนการหนึ่งทีสํ่าคัญ
ในการจดัการศึกษา ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหทัศนะ ดังนี ้

             5.1  การพัฒนาคุณภาพครูผูสอน 
                    ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2543  : 133) กลาววา การพัฒนาครูผูสอน เนน

กระบวนการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ ทักษะ เจตคติ คานิยม ความสามารถของครูผูสอน 
ตลอดจนใหแนวความคดิใหมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพดีขึ้น และสงผลให
สถานศึกษามผีลผลิตและประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยไดรับผลดีดังนี้ 

       1.  เพิ่มความรูทักษะในการทํางานใหกับครูผูสอน 
       2.  เพิ่มความคลองตัวและการปรับตัวของครูผูสอน 
       3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 
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                     4.  เพื่อใหครูผูสอนเห็นความสําคัญของการพัฒนาวาเปนวิธีการหนึ่งที่จะทํา
ใหเขามีโอกาสที่จะไดรับการพิจารณาจากสถานที่ทํางาน จะเปนประโยชนตอตัวครูผูสอนเอง เชน 
การเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนง กิจการตาง ๆ ที่ใชในการพฒันาครูผูสอน ไดแก 

      4.1  การเชิญวิทยากรมาใหความรู 
      4.2  การประชุมสัมมนา 
      4.3  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 
      4.4  การสาธิตงานและการสอน 
      4.5  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
      4.6  การศึกษาตอ 

 
             5.2  แนวทางการพฒันาครผููสอนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึง่โรงเรียนในฝน 
                    สําหรับการพัฒนาบุคลากรในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน 

โดยเฉพาะครูผูสอนผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา เพราะหากครูผูสอน
ไดรับการพัฒนายอมสงผลถึงคุณภาพของผูเรียน ดังนัน้ผูบริหารจึงตองทําใหครูผูสอนของโรงเรียน
ในฝน สามารถพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพ ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548 : 1-2) 

                   1.  มีจ ิตวิญญาณของความเปนครู 
                   2.  สามารถจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
                   3.  สามารถพัฒนานวัตกรรม ส่ือ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนสื่อ ICT  
                   4.  สามารถใชหลักจิตวิทยาดแูลชวยเหลือผูเรียนตามธรรมชาติและศักยภาพ 
                   5.  สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                   5.2.1  วิธีการพัฒนาครผููสอนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึง่โรงเรียนในฝน 

               ในการพัฒนาครูผูสอนตองพัฒนาทั้งระบบสถานศึกษา โดยมีการวาง
แผนการทํางาน ปฏิบัติตามแผนอยางจริงจงั สรุปและสรางความรูจากการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู
และปรับเปลี่ยนความคิด การจัดสัมมนาครูผูสอนจึงตองสอดคลองกับความตองการของครูผูสอน
และมีวิธีการทีห่ลากหลาย เชน การจัดเวลาใหครูผูสอนในสถานศึกษาไดแลกเปลีย่นเรียนรูระหวาง
ครูผูสอน จัดระบบนิเทศที่เปนกัลยาณมิตร ใหเรียนรูทางไกลโดยใช ICT การอบรมสัมมนา 0nline 
การอบรมเชิงปฏิบัติการระหวางปฏิบัติงานโดยใชระบบพี่เล้ียง การปรึกษาแนะนําโดยผูชํานาญการ 
การเท ียบเคยีงมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนกับครผููสอนในสถานศึกษาพี่เล้ียงหรือสถานศึกษา
ที่เปนตนแบบ ระดับชาติ นานาชาติ ในรูปแบบตลาดวิชาและเครือขายอีเล็กทรอนิกส การพัฒนา 
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กระบวนการเรียนรูจากตวัอยางผลงานและรูปแบบการจดัการเรียนรูทีด่ีไวใชและนําไปพัฒนา
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2548 : 2) 

     5.2.2  หลักการพัฒนาบุคลากร 
        กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 37-38) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากร โดยมีหลักการเพื่อสรางโรงเรียนในฝน ดังนี ้
1. ใชหลัก 3 มิติ ในการพัฒนาครูผูสอน ซ่ึงเปนการพัฒนาที่ตอง

ขับเคลื่อนทั้งระบบ โดย 
       มิติที่ 1  คือ ปรับกระบวนทศัน พัฒนาศกัยภาพ 
       มิติที่ 2  คือ สนับสนุนและเปนพี่เล้ียง 
       มิติที่ 3  คือ ประเมินผล ยกยอง เชิดชูเกยีรติ 

               2.  นําไปสูโรงเรียนในฝนที่มีคุณลักษณะ หนึ่งรัก สามนา หาคณุภาพ คือ 
หนึ่งรัก : รักเดก็   สามนา คือ : นาดู นาอยู นาเรียน หาคณุภาพ คือ : คุณภาพผูเรียน คุณภาพ
ครูผูสอน คุณภาพสถานศึกษา  คุณภาพระบบบริหารจดัการ และคณุภาพชุมชนสังคม  

               จากการพัฒนาครผููสอนและบุคลากรทางการศึกษาไปสูคุณภาพตามที่ได
กําหนดไวนั้น ทําใหไดผลผลิต ดังนี้ (สํานกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546 : 44) 

        1.  ผูบริหารทุกคน มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทีด่ี 

        2.  ผูบริหารและครูผูสอนทุกคนเพิ่มพนูทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
                                          3.  ผูบริหารและครูผูสอนสามารถพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพที่เปน
สวนหนึ่งของการบริหาร 

               4.  ครูผูสอนทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถในการจัด
กระบวนการการเรียนรเชิงบรูณาการ 
                                           5.  ครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพิม่พูน
ประสบการณวิชาชีพในรูปแบบวิธีการตางๆ เชน การอบรมพัฒนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวาง
การปฏิบัติงาน การใชระบบพี่เล้ียง การใหคําปรึกษาโดยพี่เล้ียง ผูเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก การ
เทียบเคียงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนกับครูผูสอน ผูบริหารในสถานศึกษา พี่เล้ียงหรือ
สถานศึกษาทีใ่ชเปนตนแบบเทียบเคียง 

                6.  ครูผูสอนทุกคนมีการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรูทีไ่ดจาก
การศึกษาตวัอยาง ผลงาน และวิธีการจัดการเรียนรูที่ด ี
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         7.  ครูผูสอนทุกคนมีแนวทางการปฏรูิปการเรียนรู 
         8.  ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรมีผลงานในการพัฒนาคุณภาพ 

ตลอดจนไดรับการยกยองเชดิชูเกยีรติ  
                              สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาต(ิ2543 : 67-68) กลาวถึง การ
พัฒนาวิชาชพีที่มีประสิทธิภาพไว ดงันี ้
                               1.  การพัฒนาวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนือ่งเปนงานสําคัญของ
การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาผูสอน การพัฒนาวชิาชีพจําเปนตองกระทําเพื่อใหครูผูสอน
สามารถกาวทันกับการพัฒนา ใหม ๆ การจดัการสถานศึกษาในบริบทของการตรวจสอบตนเองและ
การประเมินผลงานของตนเองควรจะบงชีค้วามตองการในการพัฒนาวิชาชีพของครูผูสอนได 
                               2.   การพัฒนาวิชาชีพครูผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ ควรจะไดรับการ
สนับสนุนเปนระยะเวลานาน การพัฒนาวิชาชีพในลักษณะนี้จะชวยทําใหครูผูสอนเกิดความคิดใหม 
นําความคิดมาลองปฏิบัติแลวกล่ันกรองการพัฒนาวิชาชพีใหมีประสิทธิภาพอยางยิ่งในการ
เปลี่ยนแปลงวธีิสอนอยางถาวร เมื่อผูสอนทุกคนภายในสถานศึกษาเขารับการพัฒนาวชิาชีพรวมกนั
และทํางานรวมกัน เพื่อนาํไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ โปรแกรมการพฒันาวิชาชีพจะเปนระยะสั้น
หรือระยะกลางก็ตาม อาจจะไมนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอนที่มีผลระยะยาวเสมอไป 

                      รูปแบบของการพัฒนาวิชาชพีที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะดังตอไปนี ้
                 2.1  การพัฒนาวิชาชีพโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

                             2.1.1.  การพัฒนาวิชาชพีภายในสถานศกึษา โดยมีครูผูสอน 
ผูเชี่ยวชาญในสถานศึกษาทํางานรวมกับครผููสอนคนอื่น ๆ  

                                   2.1.2   การพัฒนาวชิาชีพระหวางสถานศึกษา ผูใหการพัฒนาจะ
เปนครูผูสอน ผูเชี่ยวชาญจากสถานศึกษาใดก็ไดภายในกลุมหรือมาจากสถานศึกษาอืน่ 

                                  2.1.3.  ที่ปรึกษาจากภายนอก ทํางานรวมกับครูผูสอนภายใน
สถานศึกษา 
                                   2.2  การเรียนรายวิชาการสัมมนาเชงิปฏิบัติการและการ
ประชุมสัมมนา 

                                  2.2.1.  เขารวมโดยกลุมครูผูสอนซึ่งหลังจากการเรยีนหรือการ
สัมมนากลับมาทํางานรวมกนัภายในสถานศึกษา เพื่อกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลง 

                                  2.2.2.  เขารวมโดยครผููสอนคนเดียว ผูซ่ึงกลับมาทาํงานรวมกับ
เพื่อนครูผูสอน เพื่อกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 



 54

                           2.2.3  การพัฒนาวิชาชีพครูผูสอนที่มีประสิทธิภาพไมจําเปนตอง
เปนการพัฒนาแบบพบหนา การใชวดิีโอ ซีดีรอม และโปรแกรมการศึกษาทางไกล เปนวิธีการ
สําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องไดเชนกัน 

 
              5.3  หลักการ เหตุผล และความจําเปนในการพัฒนาบคุลากร 

                      พนัส   หันนาคินทร (2542 : 80) กลาวถึง หลักการ เหตผุล และความจําเปนที่
องคการจะตองจัดใหมีการพฒันาบุคลากรในหนวยงานนัน้คือ   
                     1.  ประสิทธิภาพขององคกรยอมขึ้นอยูกับความรู ความสามารถในการทาํงาน
ของผูปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทาํงานก็ยอมขึน้อยูกับโอกาสที่เขาจะไดพัฒนาตัวเอง ซ่ึง
อาจเปนไปดวยความสมัครใจ หรือองคการจัดหาโอกาสใหแกเขาที่จะพัฒนาตนเองตามจุดมุงหมาย
ขององคการนั้น 
                     2.  พัฒนาการของคนเปนกจิกรรมที่จะตองกระทําตั้งแตเกดิจนตาย หรือเทาที่
ความสามารถในการรับรูจะยังมีอยูได ในสวนขององคการที่จําเปนจะตองสรางใหเกิดความพัฒนา
ตราบที่เขายังปฏิบัติงานอยูในองคการนั้น ๆ  
                    3.  เปนหนาทีแ่ละความจําเปนขององคการที่จะตองพัฒนาบุคลากร เพื่อรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในดานกําลังคน เชน ในกรณีที่มีตําแหนงวางลง อันเนือ่งจากสาเหตตุาง ๆ เชน การ
ลาออก  การเสียชีวิต ตลอดจนการขยายงาน   

                    4.  การพัฒนาบคุลากรนั้นถือไดวาเปนการลงทุนรูปหนึ่งที่จะไดผลทั้งระยะ
ส้ันและระยะยาว นอกจากจะเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงาน แลวยงัมีสวนชวย
ดึงดูดคนที่มีความสามารถที่ไดรับการพัฒนาแลวใหมีความประสงคที่จะอยูรวมทํางานใหแก
องคการนั้นมากขึ้น อันจะเปนการสรางความเปนปกแผนแนนหนาใหแกองคการนัน้อีกดวย 

             สรุปไดวา  การพฒันาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการเรียนรูแกผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับการศึกษาในปจจุบันซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็และตลอดเวลาในยุคของโลกาภิวัฒน 
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             5.4  การฝกอบรม 
                    การฝกอบรมเปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึง่ในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก

เปนสิ่งที่จะชวยใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ นักวิชาการหลายทานได
กลาวถึงการฝกอบรมในหวัขอตางๆ ดังนี้ 

                    5.4.1  ความหมายของการฝกอบรม 
                พยอม  วงศสารศรี (2545  :152) กลาววา การฝกอบรม หมายถึง 

กระบวนการซึง่บุคคลไดเรียนเกี่ยวกับความรู ทักษะ และทัศนคติ ซ่ึงจะชวยใหตนสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะเปนองคประกอบขององคการใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
                  อุษณีย  จติตะปาโล และ นุตประวณี  เลิศกาญจนวัติ (ม.ป.ป. :136) กลาว
วา การฝกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ ความสามารถและการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ทาทีความรูสึกของผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหเขาสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตน
อยางมีประสิทธิภาพ  สามารถแกไขขอบกพรองในการทาํงานในปจจุบนั และทํางานประสบ
ผลสําเรจ็ในอนาคต ตลอดจนการเตรียมตวัคนใหพรอมเพรียง เพื่อรับตําแหนงที่มีความรับผิดชอบ
สูงขึ้นไป 
              สรุปไดวา การฝกอบรมเปนกิจกรรมเพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจใน
ภาระหนาที่ทีต่นเองไดรับมอบหมายจากผูบริหาร สามารถนําไปปฏิบัติ หรือมีทัศนะคติที่ดี สามารถ
แกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนาทีน่ั้นๆไดดวยดยีิ่งขึ้น  

                    5.4.2  ประเภทของการฝกอบรม 
                  อุษณีย  จติตะปาโล และนุตประวีณ  เลิศกาญจนวตัิ (ม.ป.ป :138–139) 
ไดอธิบายถึง ประเภทของการฝกอบรม ดังนี้ 
                  1.  การฝกอบรมกอนเขาทํางาน (Pre–Service Training) ฝกฝนอบรมผูที่
ยังมิไดเขาทํางานกับองคการใดๆ มากอนเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะงานในหนาที่ที่
จะตองปฏิบัตติอไป 
                 2.  การฝกอบรมปฐมนิเทศ (Induction Orientation) เพื่อตอนรับหรือ
แนะนําผูเขาทาํงานใหมใหทราบและเขาใจถึงเรื่องราวตาง ๆ เกี่ยวกับองคการ เชน ความเปนมา 
วัตถุประสงค นโยบาย ตลอดจนระเบียบวนิัย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ขององคการ ทั้งนี้เพื่อผูที่เขา
ทํางานใหมเกดิความประทบัใจ และมีทัศนคติที่ดีตอองคการแตเร่ิมแรก สามารถปรับตัวเขากับ
บุคคลและสภาพแวดลอมไดโดยงายและถูกตอง 
                                            3.  การฝกอบรมหลังเขาทํางานแลว (Induction Orientation) หลังจากทํา 
งานในองคการมาระยะหนึ่งแลว ยอมตองเขารับการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถใน 
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การปฏิบัติงานใหมากยิ่งขึ้น หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการบรหิารงานใด ๆ 
ขึ้นในองคการการฝกอบรมประเภทนี้สามารถจําแนกออกเปนประเภทยอย ๆ ไดหลายประเภท คือ 

                   3.1  การฝกอบรมโดยลงมือปฏิบัติงาน  
                   3.2  การฝกอบรมในหองทดลองปฏิบัติการ  
                  3.3  การฝกอบรมนอกสถานที่   

                  4.  การฝกอบรมกอนที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนง (Pre–Promotional 
Training)  เปนการฝกอบรมใหแกผูที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึน้ หรือโอนยายไปสูตําแหนง
ใหมซ่ึงมีลักษณะงานที่ผิดแผกแตกตางไปจากตําแหนงหนาที่เดิม 

                   5.4.3   การฝกอบรมบุคลากรของโรงเรียนในฝน 
                              การเรียนรูของครูผูสอนที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง อาจใชการฝกอบรม 

หรือใชวิธีการอื่นที่แตกตางกัน ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2548 : 5) 
                               1.  การฝกอบรมเพื่อใหเปลี่ยนความคดิเกีย่วกับเทคนิคการสอน พฒันา
ทักษะ หรือเทคนิควิธีการจัดกาเรียนรูที่เปนความสารถเฉพาะดานหรือสามารถนําไปประยุกต โดย
ใชหลักการทีม่าจากทฤษฎกีารสอนเฉพาะ 
                  2.  การฝกอบรมใหครูผูสอนเขาถึงแหลงความรูจากการวจิัยเกี่ยวกับ
สาระการเรียนรูที่สอน 
                  3.  การใหครูผูสอนมีกลุมเรียนรูรวมกัน ใชเทคนิคการสอนตางๆ แลว
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการนาํแนวคดิเชิงทฤษฏีไปปฏิบัติในบริบทที่แตกตางกัน แลวเพือ่เผยแร
ความรู 
                              4.  การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหครูผูสอนไดอภิปราย
เกี่ยวกับประสบการณและความเชื่อของตน ครูผูสอนมีการวิพากษการสอนของแตละคน ซ่ึงเปนตวั
คัดกรองวิธีการสอนที่ตนเลือกใช ทําใหครูผูสอนเกิคความเขาในตนเองไดเรียนรูในเรื่องตางๆที่
สนองตอปญหาและสิ่งที่ครูผูสอนตองการพัฒนา 
                  5.  การสงเสริมใหครูผูสอนไดศึกษาเรียนรู ฝกปฏิบัติและพฒันาตนเอง
ดวยแนวทางตางๆ เชน สงเสริมและบริการใหครูผูสอนใชส่ือเรียนรูดวยตนเองในรูปแบบที่
เหมาะสม หลากหลาย ตามความตองการเชน  E-learning CD-ROM เอกสาร ฯลฯ 
                 การเรียนรูของครูผูสอนที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดนัน้ โปรแกรม
การฝกอบรมตองมีความสอดคลองกับภาระงานที่ครูผูสอนปฏิบัติ การฝกอบรมที่เนนใหครูผูสอน
นําไปปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยนการสอนของตน จึงตองเกี่ยวของกับบริบท และเปนการกระตุนให
ครูผูสอนขยายความรูเกี่ยวกบัวิธีการสอนเดิม 
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             สรุปไดวา  การพฒันาครูผูสอนเปนสิ่งจําเปนตอประสิทธิภาพการดําเนินงานใน
ดานวิชาการอยางมาก  เปนกระบวนการสงเสริมความรูทางดานวิชาการใหครูผูสอนไดเพิ่มพนู
ความรู ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู อันจะสงผลตอคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ดงันั้นผูบริหารจําเปนจะตองกําหนดใหเปนนโยบายหนึง่ของสถานศึกษา 
ทั้งนี้เพื่อใหบคุลากรสามารถปฏิบัติงานไดทนัตามการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความตองการของหนวยงาน โดยตองคํานึงถึงวิธีการพฒันา จุดหมาย
หรือความจําเปน ขอจํากัดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองคการ เพื่อใหการพฒันาเกิดประโยชนสูงสุด 
 
6.  ดานการประเมินผล 

 
             การประเมินผล เปนตัวบงชี้ที่ทําใหทราบถึง คุณภาพมาตรฐานของผูเรียนที่เกดิจาก

การจัดการเรยีนรูที่สถานศึกษาไดดําเนินการดวยวิธีการตางๆ มีนักวิชาการไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
การประเมินผล แตกตางกนัดังนี ้
                           6.1  ความหมายของการประเมินผล 

                    นภา  หลิมรัตน (2544 : 13) กลาววา “ควรเขาใจเกีย่วกับคํา(Term) ในเรื่องการ
วัดผลการประเมินผล 2 คํา ดังนี้คือ การวัดผลหรือการวัด หรือ Measurement หรือ Assessment มี
ความหมายวา การจัดหาขอมลู หรือจัดหาคะแนนจากหลากหลายวิธี สวนการประเมนิผล คือ การนํา
ผลที่วัดไดมาตัดสินวามีคณุคาอยางไร  
                                 กระทรวงศึกษาธิการ (2542: 24-25) กลาววา การวดัและประเมินผลการเรียนรู
เปนกระบวนการที่ใหผูสอนใชพัฒนาคณุภาพผูเรียน เพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชน
ตอการสงเสรมิใหผูเรียนเกดิการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ 
                    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542, อางถึงในธนาธิป  
พรกุล, 2543 : 92)  ไดใหความหมายการประเมินผลการเรยีนรูตามสภาพจริงไว ดังนี ้

        1.  เปนวธีิการที่สามารถคนหาความสามารถ และความกาวหนาในการเรยีนรูที่
แทจริงของผูเรียน ขอมูลที่ไดสามารถนํามาใชประกอบการตัดสินผลการเรียนรูของผูเรียน 

                  2.  เปนการประเมินเชิงคุณภาพอยางตอเนื่องในดานความรู ความคิด พฤติกรรม 
วิธีการปฏิบัต ิและผลการปฏิบัติของผูเรีย 
                                อรจรีย  ณ  ตะกั่วทุง (2546 : 89) กลาววา การประเมิน เปนกระบวนการคนคนื
สารสนเทศจากความจําระยะยาวดวยการใชสวนตาง ๆ ของสมอง เมื่อครูผูสอนตองการประเมิน 
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ผูเรียน ครูผูสอนตองมีเครื่องมือประเมินที่เที่ยงตรง จึงจะสามารถวัดสิ่งที่อยูในความจาํระยะยาว
ของผูเรียนได 

             สรุปไดวา การประเมินผล เปนการจัดหาขอมูล คนหาความสามารถที่แทจริงของ
ผูเรียน และนําผลจากการวัดมาตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการประเมินนัน้ จะ
เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกดิการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
 

             6.2  หลักการประเมิน 
                     ธนาธิป  พรกุล (2543 : 92-93) ไดใหหลักการการประเมินผลการเรียนรูวาเพื่อ
ใชเปนพืน้ฐานสําหรับการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ   6 ประการ ไดแก 
                     1.  การประเมินผลตองการความคิดที่ชัดเจน และมีการสื่อความหมายทีม่ี
ประสิทธิภาพ ผูที่คิดชัดเจนจะรูวากําลังประเมินอะไร และสามารถนําผลการประเมินสื่อความหมาย
ใหผูอ่ืนเขาใจ การเสนอผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ไมจําเปนตองอยูในรูปตัวเลขเทานั้น ครูผูสอน
สามารถใช คํา ภาพประกอบ รูปภาพ ตัวอยาง เพื่อแสดงความหมายของผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนได 
                   2.  การประเมินผลในชั้นเรียนเปนเรื่องสําคัญ การประเมินระหวางการสอนทุก
วันอยางตอเนือ่ง มีอิทธิพลตอการเสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน ครูผูสอนอาจใชการประเมินโดย
ถามคําถาม ตีความหมาย คําตอบ สังเกตการปฏิบัติ ตรวจการบาน ใชแบบทดสอบสั้นๆ หรือใชวิธี
อ่ืน ๆ  

                  3.  ผูเรียนเปนผูใชผลของการประเมิน ครูผูสอนควรแจงมาตรฐานของ
พฤติกรรมที่มีคุณภาพที่ครูผูสอนคาดหวังแกผูเรียนตั้งแตตน มีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และ
แจงผลใหผูเรียนทราบ ผูเรียนจะมแีรงจูงใจใชความพยายามเพื่อความสําเร็จ 
                   4.  ส่ิงที่จะประเมนิตองชัดเจน ตองระบุไดวาตองการประเมินอะไร ความรู 
เนื้อหา วิธีแกปญหา การเลนเครื่องดนตร ีการพูดภาษาตางประเทศหรือการเขียนรายงาน และการ
ประเมินเรื่องนั้นมีตัวช้ีวัดอะไร 
                    5.  การประเมินผลตองมีคุณภาพสงู คุณภาพ ซ่ึงหมายถึงสิ่งตอไปนี ้
                    5.1   ส่ิงที่ประเมินชัดเจน 
            5.2   ผลของการประเมินนําไปใชไดประโยชน 
            5.3   วิธีการเหมาะสม 
            5.4   การเปนตัวแทนและอางอิงได 
            5.5   มีความเที่ยงตรงปราศจากอคตแิละการบิดเบอืน 
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                    6.  การแจงผลการประเมินเปนเรื่องละเอียดออน และควรทาํเปนการสวนตัว 
สําหรับผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ําครูผูสอนควรใหความชวยเหลือ 
 

             6.3  รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู 
                     หรรษา  นิลวิเชยีร (2547 : 187-188) ไดกลาวถึง รูปแบบการประเมินผล
การศึกษาไดแก การประเมนิการปฏิบัติและประเมนิตามสภาพจริง เปนทางเลือกใหมของการ
ประเมินผลการเรียนรูและเปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกันดังนี ้
                     1.  การประเมินการปฏบิัติ นํามาใชเมื่อตองการตรวจสอบวา ผูเรียนมี
ความสามารถที่จะทํางานใหสําเร็จ หรือแสดงใหเห็นสิ่งทีไ่ดเรียนไปแลว การปฏิบัติเปนสิ่งที่งายตอ
การสังเกตและการประเมนิวาผูเรียนไดเกดิการเรียนรูหรือไมเพียงใด ส่ิงสําคัญในการประเมินแบบ
นี้คือขอตกลงดานระดับมาตรฐานของการปฏิบัติ และการปฏิบัติที่เปนจริงนั้นจะตองกระทําใน
สถานการณที่เปนจริง ตัวอยางเชน ถาสอนใหผูเรียนรองเพลง ผูเรียนกต็องรองเพลงใหฟง ใน
ปจจุบันนีก้ารประเมินการปฏิบัติจะถูกนํามารวมกับแนวคิดการประเมินตามสภาพจริง คือ การ
ประเมินตามสภาพจริงผูเรียนไมเพยีงแตตองแสดงใหเหน็การเรียนรูเทานั้น แตตองแสดงใหเห็นวา
ผูเรียนนําความรูไปใชในชวีติจริง ดังนั้น ความแตกตางระหวางคําสองคํานี้อยูที่ส่ิงแวดลอมในการ
เรียนรู นั่นคือถาจะปรับปรุงการประเมินการปฏิบตัิ  ครูผูสอนตองจัดใหผูเรียนแสดงความสามารถ
ในการใชความรูในสิ่งแวดลอมและสถานการณที่เกีย่วของกับชีวิตจริง 
                    2.  การประเมินตามสภาพจริง เปนรูปแบบทางเลือกของการประเมินผลที่
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติ โดยจะตองมีการกําหนดเปาหมายและจุดประสงคใหสอดคลองกับสิ่ง
ที่ครูผูสอนและผูเรียนปฏิบัตใินหองเรยีน วธีิการประเมินไดแก การถามคําถามปลายเปด การจัด
นิทรรศการ การสาธิตการปฏิบัติ การทําแฟมสะสมงาน ผูสอนจะตองประเมินคุณลักษณะที่
หลากหลายนอกเหนือจากการประเมิน การจําขอมูลหรือการประเมินทกัษะตาง ๆ ครูผูสอนจะตอง
สอนแนวลึกมากยิ่งขึ้น เชนเนนสาระสําคัญ การแกปญหา การวเิคราะห และทักษะการคิดใน
ระดับสูง 
 

             6.4  การรายงานผลการประเมินผลการเรียน 
                     พิชิต  ฤทธิ์จรูญ(2545 : 270) ไดอธิบายถึง การรายงานผล การประเมินผลการ
เรียนวา เปนการแจงผลการเรียนรูและพัฒนาการในดานตาง ๆ ซ่ึงเปนความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูเรียนและผูเกี่ยวของทุกฝายไดทราบ  เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง 
แกไข และสงเสริมพัฒนาการเรียนของผูเรียนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช 
 
 



 60

เปนขอมูลสําหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษาสําหรับการตรวจสอบ ยืนยนั และรับรองผลการ
เรียนและวุฒกิารศึกษาของผูเรียนตามบทบาทหนาที่ของแตละฝาย ขอมูลในรายงานการประเมิน
ประกอบดวย ขอมูลการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรยีน ขอมูลการประเมินผลระดับสถานศึกษา 
ขอมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ และขอมูลพัฒนาการของผูเรียนดานอื่น ๆ ลักษณะของ
ขอมูลในรายงานการประเมนิ อาจเปนตวัเลข ตัวอักษร คํา หรือขอความที่เปนตัวแทนระดับความรู
ความสามารถของผูเรียนที่เกดิจากการประเมินผล สรุปตัดสินผลการเรียนของผูเรียน 
                    การรายงานผลการประเมินผลการเรียนมีเปาหมายสําคัญคือ ตองการให
ผูเกี่ยวของไดรับทราบผลการเรียนนั้นไปใชใหเกดิประโยชนสูงสุดตอการปรับปรุงและพัฒนากลุม
บุคคลที่เปนเปาหมาย การรายงานวัตถุประสงคของการใช  และผลการประเมิน   

 
             6.5  บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารในดานการวัดและประเมินผล   
                    อําภา  บุญชวย (2537 : 131) กลาวถึง หนาทีข่องผูบริหารกบัการวัดและ

ประเมินผล คือการสงเสริมใหครูผูสอนรูจักหลักการและวิธีการวัดผล และประเมนิผล นอกจากนัน้ 
ตัวผูบริหารเองตองมีความรูในเรื่องการวัดผล และประเมนิผลดวย เพราะจะไดเขาใจและสามารถ
แนะนําผูสอนได ผูบริหารจะตองชวยบริการและอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่
ใชในการสรางเครื่องมือวัดและประเมนิผลตาง ๆ โดยสรุปในแงบริหารการจัดการประเมินผล
การศึกษามีความจําเปน ดังนี ้
                    1. เพื่อทราบผลการเรียนของผูเรียน ชวยใหผูเรียนปรับปรุงแกไขการเรยีนของ
ตนไดกอนที่จะกาวไปศึกษาบทเรียนใหม 
                    2.  เพื่อประโยชนในการเลื่อนชั้นเรียน และการจัดแบงผูเรียนตามความสามารถ 
                    3.  เพื่อเปนหลักฐานในการรายงานผลการเรยีนใหผูปกครองทราบ ทําให
ผูปกครองรูความกาวหนาของผูเรียนในปกครองของตน และชวยใหเกดิความเขาใจอนัดีระหวาง
บานกับสถานศึกษา 
                   4.  เพื่อประโยชนในการใหประกาศนียบัตร เมือ่จบชั้นการศกึษาและแจงผลการ
เรียนใหสถาบันอื่นเชน มหาวิทยาลัยที่ผูเรียนจะไปเรยีนตอขอทราบมา เพื่อสถิติอ่ืน ๆ ในทาง
การศึกษา 
                   5.  ชวยใหฝายแนะแนวทราบขอมูลของผูเรียน จะไดชวยวิเคราะหความเดน
ดอยของผูเรียน เปนจดุเริ่มตนของการศึกษาเด็กเปนรายบคุคล และเปนแนวทางในการแนะแนวการ
เรียนอาชีพใหแกผูเรียน 
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                   6.   ชวยใหฝายบริหารไดทราบขอมูล เพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการของ
สถานศึกษา ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางปรับปรุงสงเสริมสภาพการเรียนการสอนใหแกผูสอน และใช
เปนขอมูลในการ ปฐมนิเทศผูสอนใหม 
              สรุปไดวา การประเมินผล เปนการจัดหาขอมูล คนหาความสามารถที่แทจริงของ
ผูเรียน และนําผลจากการวัดมาตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการประเมินนัน้ จะ
เปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกดิการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นในการ
ประเมินผล ผูบริหารควรตระหนกัและรับผิดชอบโดยตรงตอการประเมินผล ผูบริหารจึงควรศึกษา
ถึง หลักการ รูปแบบ การรายงานการประเมิน และกาํหนดนโยบาย จัดหาวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ สําหรับใชในการประเมินผล ใหแกบคุลากรใหพรอม เพื่อใหการประเมินผลบรรลุตาม
เปาหมายของการจัดการศกึษา นอกจากนีผู้บริหารควรติดตาม ตรวจสอบการประเมนิผลของ
บุคลากรอยางจริงจังและสม่าํเสมอ  เพื่อประโยชนของผูเรียนที่จะไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ
ของแตละคนอยางแทจริง 
 
7.  ดานการประกันคุณภาพ 
 
              การประกันคณุภาพการศึกษา เปนหัวขอสําคัญ ที่มีผลสืบเนื่องในพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดกําหนดใหสถานศึกษาตองไดรับการประเมินคุณภาพการศกึษา
ทุกสถานศึกษา 

             7.1  ความหมายของการประกันคณุภาพ 
                     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2545ข : 7)  กลาววา การประกัน
คุณภาพการศกึษา  หมายถึง  การบริหารจดัการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
                    อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท และสุวรรณี  มงคลรุงเรือง (2545 : 46)  กลาววา 
การประกันคณุภาพการศึกษา หมายถึง  เปนกิจกรรม  แนวปฏิบัติ หรือแผนงานที่ไดจัดทําขึ้นอยาง
เปนระบบ  หรือเปนกิจกรรมที่ไดวางแผนไวลวงหนา  โดยมีเปาหมายของกิจกรรมหรอืการกระทํา
ที่วางไวคือ  ผูใชบริการจะไดรับผลผลิตจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 
                    เริงชัย  จงพิพัฒนสุข (2543 : 21)  กลาววา การประกันคณุภาพการศึกษา 
หมายถึง การกะประมาณวา การจัดการศกึษามีคุณภาพครบถวนตามมาตรฐานตางๆ มากนอย
เพียงใดหรือไม 
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              สรุปไดวา การประกนัคุณภาพ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามแผนงานที่ไดจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ และเปนกจิกรรมที่ไดวางแผน
ไวลวงหนา 
 

             7.2  หลักการและกระบวนการของการประกันคณุภาพ 
                     กรมวิชาการ (2542 : 3-4) ไดกลาวถึง หลักการและกระบวนการของการ
ประกันคณุภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษามหีลักการ ดังนี ้

                    1.  การสรางความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
                    2.  การมีสวนรวมในการดําเนนิงานทางการศึกษาของทุกฝายทั้งผูใหและ

ผูรับบริการ 
                    3.  ความรวมมือทางวิชาการขององคกร บุคลากรในพื้นที ่
                   4.  การดําเนนิงานเนนคณุภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทกุขั้นตอน 
                   5.  การดําเนนิงานสามารถติดตามตรวจสอบได 
                   6.  การรายงานสูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ 
                   สําหรับกระบวนการสําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา มีดังนี ้
                   1.  การควบคุมคณุภาพการศึกษา เปนการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษาเขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว ประกอบดวย 
                       1.1  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และจัดทําขอมูลพื้นฐานการศึกษาไวเพื่อใชในการพัฒนา
คุณภาพตอไป 

                       1.2  การพัฒนาเขาสูมาตรฐาน โดยกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศกึษา
และ/หรือตนสงักัด และสถานศึกษาจัดทําแผนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนนิงานพัฒนาคณุภาพ
เขาสูมาตรฐานที่กําหนดไว ในดานการพฒันาหลักสูตร คือ การพัฒนาครูผูสอนและบุคลากร 
ธรรมนูญสถานศึกษาการเรียนการสอน การแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล  เปนตน ทั้งนี้โดยเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผนติดตาม กํากับ การ
ดําเนินงาน อยางจริงจังและตอเนื่อง 

                   2.  การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศกึษาเปนการดําเนนิงาน
ประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาหรือตนสังกดั และกระทรวงศึกษาธิการ  
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เพื่อยืนยัน ชวยเหลือ สนับสนุน เฝาระวัง ปรับปรุง  และพัฒนาการจดัการศึกษาใหเปนไปตาม
เปาหมายทีก่ําหนดมุงไปสูมาตรฐานที่ตองการดังนี ้

          2.1  การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานทั้งระบบดวยตนเองของ
สถานศึกษา เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจดัการศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ และ
รายงานผลตอ ผูปกครอง ชุมชน สังคม และผูรับผิดชอบการจัดการศกึษา 

                       2.2  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเขต
พื้นที่การศึกษาและ/หรือตนสังกัด เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ/หรือใชมาตรการในการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว การตรวจสอบ ติดตาม และ
การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศโดยกระทรวงศกึษาธิการเพื่อ
สงเสริมสนับสนุน และ/หรือใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                  3.  การประเมินและรับรองคุณภาพการศกึษาเปนการดําเนนิงานประกันคุณภาพ
ภายนอกโดยสํานักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาเพือ่ประเมินและรับรองวา
สถานศึกษาจดัการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาที่กําหนดไว 
 

             7.3  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                    กรมวิชาการ (2542 : 17)  ไดกลาววา การประกันคณุภาพการศึกษาเปนกลไกที่

สําคัญที่จะชวยทําใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปอยางมีคณุภาพ โดยสถานศึกษาตอง
กําหนดมาตรฐานการ ศึกษาเปนเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
แลวดําเนินการจัดการศึกษาใหสามารถสรางความมั่นใจวาผูเรียนจะมคีุณลักษณะตามมาตรฐานที่
กําหนดไวโดยมีแนวดําเนนิงานที่สําคัญดังนี้ 

                  1.  การจัดทําธรรมนูญสถานศึกษา เปนขอตกลงที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร
รวมกันระหวางสถานศึกษากบัชุมชน เพื่อใชเปนแผนแมบทในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
ในชวงเวลาทีก่ําหนด โดยใชขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเปนพืน้ฐานในการพฒันา 

                  2.  การบริหารจัดการคุณภาพ เปนการนําทรพัยากรและวิธีการตาง ๆ มา
ดําเนินการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง มีระบบคุณภาพ มมีาตรฐานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ในธรรมนูญสถานศึกษาโดยเนนดานการเรยีนการสอน การวัดผลประเมินตามสภาพจริง และดาน
การบริการและจัดการ 

                  3.  การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการ
รวบรวมขอมลูการปฏิบัติงาน การประเมนิสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
แผนพัฒนาคณุภาพทีก่ําหนดในธรรมนูญสถานศึกษาทกุป เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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                  4.  การรายงานคณุภาพการศึกษา เปนการสื่อสารให ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน  
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทราบถึงความกาวหนาและผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทีก่ําหนดไวในธรรมนูญสถานศึกษาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 
             7.4  บทบาทของผูบริหารกับการประกันคุณภาพ 

                     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ(2543 : 12) ไดกลาววา ผูบริหาร
จะตองมีความตระหนกั เขามามีสวนสงเสริม สนับสนุน และรวมคิดรวมทํา รวมทั้งจะตองมีการ
ทํางานเปนทีม  โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็น
คุณคา และมีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการอยางตอเนื่อง
รวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ  ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยมีการติดตามและกํากับดแูลการ
ดําเนินการประกันคณุภาพภายในอยางเปนระบบ 

             สรุปไดวา  การประกันคุณภาพ ถูกระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหทกุสถานศึกษา ตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศกึษา จะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของชาติ ดังนัน้ผูบริหารจึงควร
ศึกษา ทําความเขาใจถึงเรื่องของการประกันคุณภาพ หลักการและกระบวนการของการประกัน
คุณภาพ และแนวการดําเนินการประกันคณุภาพของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการประกันคุณภาพ
สามารถเปนระบบที่สรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคณุภาพตามมาตรฐาน
ที่ไดกําหนดไว 
 
โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน 
 

             โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนเปนนโยบายในวงการการศึกษา ซ่ึงถือได
วาเปนนโยบายที่ใหความสําคัญกับจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและคณุภาพที่เทาเทียมกัน 
ในการจดัการศึกษาแกผูเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้

             ความเปนมาของโครงการหนึ่งอาํเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝน 
              กระทรวงศึกษาธิการ (2546  : 21-22) ไดกลาววา นายกรัฐมนตรีหวงใยปญหา
การศึกษาของไทยที่เดก็ไดรับการศึกษาแลวคิดและวิเคราะหไมเปนไมรักการอาน อานแลวคิด
วิเคราะหไมได จึงจําเปน ตองฝกการอานตั้งแตปฐมวัย เพื่อปูพื้นฐานใหเด็กสามารถเรียนรูดวย
ตนเองไดตลอดเวลา คิดใหทนัโลกอนาคตที่จะเกิดขั้น ตองทําใหเดก็เตบิโตดวยความเชื่อมั่น มี
ระบบที่ทําใหสามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและพัฒนาไดเต็มตามศกัยภาพสูงสุด ทําใหเด็กรูสึก
สนุกกับการ 
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เรียนรู โดยใชเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการเรียนรู  ทําใหเกิดความเชือ่มั่นในตนเอง สามารถ
แสดงออกและนําเสนอในเชิงสรางสรรค เจตนารมณดังกลาวจะบรรลุผลได เด็กตองไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เขารับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน แตสถานศึกษาดังกลาวมีไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอําเภอในชนบทหางไกล  
            ดังนั้น คณะรัฐมนตรีไดเล็งเหน็ปญหาดังกลาว จึงลงมติเห็นชอบในหลักการ
โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน (Lab School) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 และมอบหมายให
กระทรวงศกึษาธิการดําเนินโครงการพัฒนาแนวคดิและหลักการโดยมีความเชื่อที่วา การศึกษา
สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพคนจากคนจนเปนคนรวยได หากบุคคลไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมี
พื้นฐานการเรียนรูที่ดี ที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต จะสามารถพัฒนาตนเองใหเปนแรงงานที่มี
คุณภาพเปนแรงงานที่มีฝมือ มีรายไดและคณุภาพชวีิตสูงขึ้น สามารถหลุดพนจากวงจรความยากจน 
อันเปนความมุงมั่นของรัฐบาล โดยพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาที่ประชาชนใฝฝนอยากให
บุตรหลานไดเขาเรียนในสถานศึกษาดีมีคณุภาพ ดังนัน้ โครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน จะ
ชวยทําใหความฝนของคนในสังคมเปนจรงิได 
 

             วัตถุประสงค 
              1.  เพื่อกระจายสถานศึกษาที่มีคณุภาพมาตรฐานใหทัว่ถึงทุกอําเภอ เพื่อใหเดก็และ
เยาวชนในชนบทมีโอกาสเขารับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ อันเปนพืน้ฐานใหสามารถ
เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตคิดใหเทาทนัโลกอนาคตที่จะเกดิขึ้น ทําใหเด็กเตบิโตดวยความเชื่อมัน่
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
              2.  เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยใหเติบโตดวยความพรอมอยางสากล ใหเปนพลังสําคัญ
ในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนอนาคตของชาติใหพัฒนาอยางยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี 

 
             ลักษณะของโรงเรียนในฝน  

              1.  จัดการศึกษาไดคณุภาพมาตรฐาน ปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั
สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน แขงขันไดในระดับสากล ผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐานชาติ 
สามารถพัฒนาสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย จัดบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนและมคีวามเปนประชาธิปไตย 
              2.  เปนตัวอยางการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานในระดับอําเภอที่มคีุณภาพมาตรฐาน 
เทียบเคียงกับสถานศึกษาชัน้นํา เปนทีย่อมรับศรัทธาของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน ที่เนนการมี
สวนรวม 
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             3.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารคุณภาพทั้งระบบ มีความคลองตัว
รวดเร็ว ทนัสมัย มีผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและมีจํานวนเพยีงพอ 
            4.  มีความเขมแข็งทางวิชาการ สามารถเปนตนแบบ เปนแหลงเรียนรู ตลอดจน
ชวยเหลือพัฒนาชุมชน และเกื้อหนนุซึ่งกนัและกนั ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน
เขมแข็ง 
             5.  มีเครือขายการสนับสนุน มกีระบวนการวิจยัและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนแหลง
ทดลอง  สาธิต และฝกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชน 
            6.  ส่ือและเทคโนโลยีทันสมัยเพียงพอ เปนระบบเครือขายและเอื้อตอการเรียนรู
รวมกัน 
            7.  เปนตนแบบใหกับสถานศึกษาอืน่ๆ นํานวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัยไป
พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษาไดมาตรฐานและ
เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

             เปาหมาย 
             1.  สถานศึกษาสังกดักรมสามัญศกึษา และสํานกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ     คดัเลือกอําเภอละหนึ่งสถานศกึษา จํานวน  795  อําเภอ 81 กิ่งอําเภอ และ 
45 เขตในกรุงเทพมหานครได  921 สถานศึกษา 
             2. โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรยีน เร่ิมนําสูการปฏิบัติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
             3. โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรยีนในฝน จะพฒันาทุกสถานศึกษาใหเต็มรูปแบบ
ในเวลา 3 ป 

       
            ภาพความสําเร็จ   
            สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 :1) ไดกลาวถึงภาพความสําเร็จ

ของโครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝนไวดังนี ้
      1.  ผูเรียน มีนิสัยใฝรู รักการอานและการคนควา สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 

เปนคนดีมีคณุธรรม รูจักคิดวิเคราะห มีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู สรางงาน สรางอาชีพ สามารถนําเสนอผลงานไดอยาง
สรางสรรค สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอยางมั่นใจในตนเอง 
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             2.  ครูผูสอน มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสตูร และกระบวนการเรยีนรูอยางมี
ประสิทธิภาพโดยใชส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับผูเรียน มคีวาม
กระตือรือรน สนใจ ใสใจ ดแูลชวยเหลือผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพอยางเต็ม
กําลังความสามารถ 

            3.  ผูบริหาร เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ใหสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี มี
ความรูความสามารถในการพฒันาวิชาการ หลักสูตร นวตักรรม และกระบวนการเรยีนรูไปสูการ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทกุ
ฝายที่เกี่ยวของ 
             4.  สถานศึกษา เปนสถานศึกษาชัน้ดี มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของชุมชน มี
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่อบอุน ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู มีเอกลักษณอันโดดเดนเปน
ตนแบบของการปฏิรูปการศกึษาที่แทจริงซึ่งเกิดจากการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวม
สนับสนุนจากผูมีสวนเกีย่วของ ประชาชนและสังคม 
 

             แนวคดิในการพฒันางานวิชาการของโรงเรียนในฝน 
             กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 71 ) ไดกําหนดวิสัยทัศนงานวิชาการของโรงเรียนใน

ฝนวา สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรูไดอยางหลากหลายและไรขีดจํากัด 
โดยอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนรวมกัน ระหวางผูปกครอง สถานศึกษา และชุมชน ดวย
ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ในการเรียนรู
รวมกันระหวางผูเรียน ครูอาจารย และชุมชน เปนสถานศึกษาที่มุงพัฒนาสูความเปนเลิศทั้งดาน
วิชาการและการประกอบอาชีพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการพฒันาเต็มศักยภาพตามความสามารถรักการ
แสวงหาความรูอยางไมส้ินสุด รูทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันกับสังคมโลกได  

             จากวสัิยทัศนดังกลาว ทําใหไดแนวคิดในการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใน
ฝนเปน 7 ดาน คือ 1.  ดานหลักสูตร 2.  ดานการบริหารจดัการวิชาการ 3.  ดานการจัดการเรียนรู 4.  
ดานหองสมุดและแหลงเรียนรู 5.  ดานการพัฒนาบุคลากร 6.  ดานการประเมินผล  7.  ดานการ
ประกันคณุภาพ  

             1.   แนวทางการพฒันาดานหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในฝน 
                    กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 71 )ไดกลาวถึงประเด็นเพื่อใหไดหลักสูตร
สถานศึกษาทีม่ีลักษณะโดดเดนสมกับการเปนโรงเรียนในฝนของทองถ่ินและชุมชน สถานศึกษา
จะตองดําเนินการศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบและทบทวนกระบวนการจัดทําหลักสตูรตั้งแตเร่ิมตน 
ดังนี ้
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                    1.  ใชผลการตรวจสอบสถานภาพสถานศึกษาและความตองการของชุมชนและ
ทองถ่ินปรับแตงวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษาใหสอดรับกับความตองการของชุมชน และ
สอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียนในฝนที่คาดหวัง 
                   2.  ทบทวนหลกัสูตรสถานศึกษา ตั้งแตการจดัโครงสราง การกําหนดเวลาเรียน
โปรแกรมการเรียน จดัรายวชิาพื้นฐานและเพิ่มเติมแตละกลุมสาระการเรียนรู รวมทัง้กิจกรรม
พัฒนาผูเรียนใหสอดรับและสงผลถึงเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีคณุภาพและประสทิธิภาพ 
                   3.  ทบทวนหนวยการเรียนและแผนการสอน สถานศึกษาแหงใดยังไมไดลงมือ
ทําหรือแหงใดยังทําไมสมบูรณ ก็เรงดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุงใหสมบูรณครบถวนทุกกลุม
สาระการเรียนรู 
                   4.  ตรวจสอบศักยภาพของผูบริหาร ครูอาจารย และบุคลากร ผูบริหารตองเปน
ผูนําทางวิชาการและสามารถกระตุนใหผูสอนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวธีิการสอนแบบเดิมๆ ที่เนน
การบรรยายเปนการใหผูเรียนเรียนรูจากการลงปฏิบัติ เรียนรูผานเทคโนโลยี สรางและสงเสริมการ
รวมคิดรวมเรยีนรูระหวางครผููสอน ผูเรียน และชุมชน(องคกร อาชีพตาง ๆ หรือสถานประกอบการ 
เปนตน) บุคลากรฝายสนับสนุนตองเขาใจและเอื้อประโยชนในการใหบริการตาง ๆ  
                   5.  ทบทวนระบบการบริหารจัดการและการจดัปจจยัเสริมการเรียนรูของผูเรียน
กรณีที่บางสวนยังบกพรองหรือยังไมคลองตัว ตองเรงปรับปรุงเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาอยาง
เรงดวน 
                   6.  ตรวจสอบระบบสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน เชน บทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาตองชัดเจนและสงเสริมการคิด และพัฒนารวมกันอยางเขมแข็ง บทบาท
ของที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญไว กฎระเบียบตาง ๆ เอื้อหรือขัดตอการปฏิบัติงาน 
หัวใจสําคัญของการปฏิบัติงาน คือตองลดขั้นตอนการทาํงาน และไดผลงานที่มีคุณภาพ แตถูกตอง
ตามกฎหมายและโปรงใสตรวจสอบได 
                    7.  ทบทวนการพฒันาบุคลากร จากแผนพัฒนาบุคลากรที่สถานศึกษากําหนด
ไว โดยตองมกีารปรับแผนใหมใหเหมาะสมกับการพัฒนาสถานศึกษาไปสูความเปนโรงเรยีนในฝน 
                    8.  ทบทวนระบบการประเมินผล ในที่นี้หมายรวมถึง การทบทวนการ
ประเมินผลการเรียนที่ไมเนนแตการทดสอบเนื้อหาหรือความรูความจาํ แตตองประเมินจากผลงาน
และการแสดงออกตามความสามารถ  ทบทวนระบบการประเมินตนเอง (ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา) เนนกลไกการทํางานดวยระบบคุณภาพ (Plan Do Check Act : 
PDCA) 
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                   ลักษณะหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในฝนตองมีลักษณะตอไปนี ้
                   จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสตูรของโรงเรียนในฝน ทําใหไดมาตรฐานและ

สาระการเรียนรูมุงสูความเปนเลิศ(Advanced Programe) ดังนี ้
                   1.  มีอิสระในการจัดการเรียนรูตามศักยภาพผูเรียน 
                   2.  เปดโปรแกรมการเรียนอยางหลากหลายและมีมาตรฐานสูง 
                   3.  เชื่อมโยงกับอาชีพในทองถ่ิน เพิ่มพูนทกัษะเพื่อการประกอบอาชีพและ

การศึกษาตอ 
                  4.  เนนใหผูเรียนทุกคนสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดและใชเทคโนโลยี 

(ICT) เปน และพัฒนาสูความเปนเลิศได 
                  5.  เปนตลาดความรูใหชุมชน(ชุมชนรวมเรียนรูกับผูเรียนไดตามที่ตองการ) 
                  6.  เปนหลักสูตรที่เรียนไดทั้งนกัเรียนและบุคคลทั่วไป 
                  7.  เปนหลักสูตรที่สะทอนภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมการศึกษาตอและสราง

ฐานการเรียนรูสูการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 71) 
 

              2.   แนวทางการพฒันาดานการบริหารจัดการวิชาการของโรงเรียนในฝน 
                     กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 72) ไดกลาวถึง แนวทางการบริหารจัดการ
วิชาการ วาโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรยีนในฝน จําเปนตองใชระบบคุณภาพ (PDCA) ใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวตักรรมใหมๆ โดยอาศัยแนวทางตอไปนี ้

             1.  ปรับโครงสรางการบริหารจัดการ สรางบรรยากาศการบริหารที่เปน
เอกภาพ (School-based Management)  

            2.  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยวธีิการบริหารแบบทั่วทั้งองคการ (Whole –
School Approach)  

            3.  บริหารดวยระบบขอมูล (Data based) และมีระบบดูแลผูเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

            4.  ระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของจากแหลงเรยีนรู
และภูมปิญญาทองถ่ิน(Participatory Learning) 

           5.  พัฒนาเครือขายทีจ่ะแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน สถานศึกษาชั้นนํา 
           6.  จัดสรรใหมีผูสอนครบทุกสาระหลักสูตร และบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
           7.  มีระบบการจูงใจ ทั้งผูเรียน ครูผูสอน ผูบริหาร และผูสนับสนุนดวยการ

ประกวดผลงานผานสื่อ ICT อยางตอเนื่อง 
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           8.  ปริหารงบประมาณ และทรัพยากร แบบมุงผลสัมฤทธิ์( Result-based 
Management) 

           9.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหมีความเขมแข็ง 
 
               3.   แนวทางการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในฝน  

                   กระทรวงศึกษาธกิาร (2546 : 72-73) ไดกลาวถึงสถานศึกษา วา จะตองจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญัอยางแทจริง โดยผานกระบวนการตอไปนี้  

                    1.  จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนลงมือกระทํา (Activities-based Learning) 
                    2.  เรียนรูจากสิ่งแวดลอม (Site-based Learning) 

                                    3.  เรียนรูแบบรวมมือและเนนการทํางานเปนกลุม (Co-operative Learning) 
และเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม (Team Projects) 

                    4.  รวมเรียนรูรวมกันกับชุมชนหรือสถานประกอบ (Participatory Learning) 
                    5.  เรียนรูอยางหลากหลายและบูรณาการ (Diversified/Integrated Learning 

Model) 
                                6.  เรียนรูโดยใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
และการเรียนรูผานเครือขาย (ICT , E-Learning , Network Learning) 
 

             4.   แนวทางการพฒันาดานหองสุมดและแหลงเรียนรูของโรงเรียนในฝน 
                    กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 72-73) ไดใหกลาวถึง สถานศึกษาที่จะสามารถ
พัฒนาผูเรียนใหไดเต็มศกัยภาพตามที่คาดหวังไดนั้น ตองมีหองสมุดและแหลงเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพและเพยีงพอตอจํานวนผูเรียน โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

             1.  มีหองสมุดที่ไดมาตรฐาน มีหนังสือและสื่อตางๆ ครบถวนเพียงพอ มี
บุคลากรที่มีคุณภาพดูแลรับผิดชอบ 
                     2.  จัดใหมี E–Library,  E-Book เครือขายการเรียนรู Internet และมีคอมพิวเตอร
เพียงพอตอจํานวนผูเรียน 

            3. เชื่อมโยงเครอืขายแหลงเรียนรูในชุมชนอยางทั่วถึง (Lists of Wisdom in 
Communities)มีการอบรมผูนําของแหลงเรียนรูใหทําหนาที่ชวยเหลือดูแลสถานศึกษาได (Training 
the Trainer) 
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              5.   แนวทางการพฒันาดานบคุลากรของโรงเรยีนในฝน 
                     กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 73) ไดกลาวถึง การพัฒนาครูผูสอนในโครงการ
หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนวา ครูผูสอนเปนหวัใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน จุดเนน
ในการพัฒนาครูผูสอนตองมุงประเด็นสําคัญดังตอไปนี ้

     1.  มีภาวะผูนําทางการสอนเขมแข็ง(สอนเกง) 
     2.  สรางบรรยากาศความคาดหวังผลการเรียนสูง 
     3.  ยึดภารกจิการสอนเปนเรื่องสําคัญ 
     4.  จัดสภาพแวดลอมเกื้อกลูตอการเรียน 
     5.  ติดตามความกาวหนาของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 
     6.  ติดตอส่ือสารกับผูปกครองอยางใกลชิด 
     7.  ทุมเทเวลาใหกับการสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรู 

 
              6.   แนวทางการพฒันาดานการประเมินผลของโรงเรียนในฝน 

                     กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 74 ) กลาวถึง การประเมินผลการเรียนรูวา การ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองใชวิธีการที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูและเอื้อตอการ
เทียบโอนผลการเรียนไดอยางคลองตัว แนวทางการประเมินผลการเรียนควรดําเนนิการดังนี ้

     1.  กําหนดเกณฑซ่ึงเปนตวัช้ีวดัผลการเรียนที่ชัดเจน 
     2.  กําหนดภาระงาน/ผลงาน/โครงการที่ผูเรียนตองปฏิบัติ 

                                3.  ใชวิธีการประเมินทีห่ลากหลาย  สังเกตจากผลงานและสภาพการปฏิบัติงาน
ตามจริง (Alternative and Authentic Assessment) 

     4.  ประเมนิโดยยึดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Performance Standard 
Assessment) 

     5.  ประเมนิจากผลงาน (Projects) และการแสดงความสามารถจากแฟมสะสม
งาน 

     6.  ผูเรียนมสีวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินที่ทาทายความสามารถ 
     7.  แจงผลการเรียนใหผูเรียนทราบทันทีเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึน้ 

 
              7.   แนวทางการพฒันาดานการประกันคุณภาพของโรงเรียนในฝน 
                    กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 74) กลาวถึง การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

ในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน ใหมีความตอเนื่องและยั่งยืนได ตองอาศัยกลไกบาง 
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ประการเปนตวัขับเคลื่อน การประกันคุณภาพภาย เปนกลไกที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งซึ่งมุง
พัฒนาคุณภาพทั้งสถานศึกษา ภารกิจของการประกันคุณภาพภายใน ตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย  ลงวันที ่ 26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2544  มีดังนี ้

       1.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
       2.  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
       3.  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
       4.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
       5.  การประเมินคณุภาพการศึกษา (ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ) 
       6.  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
       7.  การผดุงระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
                          สรุปไดวา โครงการหนึ่งอาํเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝน เปนโครงการทางการศึกษา
โดยมีหลักการความเชื่อวา การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงประชาชนใหสามารถหลุดพนจากความ
ยากจนได หากบุคคลไดรับการศึกษาที่มีคณุภาพทีด่ี ที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต กจ็ะสงผลตอ
การมีรายไดและคุณภาพชีวติที่สูงขึ้นได โดยการพัฒนาสถานศึกษาในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหเปนสถานศึกษาที่ประชาชนใฝฝนอยากใหบุตรหลานไดเขาเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ทั้งนีว้ัตถุประสงคเพื่อกระจายสถานศึกษาที่มีคณุภาพมาตรฐานใหทัว่ถึงทุกอําเภอ 
ครอบคลุมทุกตําบลและหมูบานในที่สุด  และเพื่อเยาวชนไทยเตบิโตดวยความพรอมเต็มศักยภาพ
อยางเปนสากล ซ่ึงลักษณะเดนของโรงเรียนในฝนไดแก การจัดการศกึษาใหมีคณุภาพมาตรฐาน
ระดับชาติ เปนตัวอยางการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานในระดับอําเภอ มกีารบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเขมแขง็ทางวิชาการ มีเครือขายการสนับสนุน มีส่ือและเทคโนโลยีตลอดจน
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทนัสมัยเพยีงพอในการพัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะดาน
การบริหารงานวิชาการที่โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรยีนในฝนไดกาํหนดแนวทางการพัฒนางาน
วิชาการไวใน 7 ดาน คือ ดานหลักสูตร การบริหารจัดการวิชาการ การจัดการเรียนรู หองสมุดและ
แหลงเรียนรู การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล และการประกันคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อใหสถานศึกษา
ในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝนบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไวในที่สุด 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
                                                                                                                                                                                               

             การวจิัยเร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในโครงการหนึง่อําเภอ หนึง่โรงเรียนในฝนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยขอ
นําเสนองานวจิัยเพยีงบางสวนที่เกีย่วของ ดังนี ้

             สมศักดิ์  ดานเดชา (2543  : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง ทักษะการ
บริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศกึษา จังหวดั
ยะลา ผลการวจิัยพบวา ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโดยรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก และ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โดยรวมทั้ง  7  ดานอยูในระดับปานกลาง สวน
ทักษะการบริหารงานและประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
หัวหนาฝายวิชาการที่ปฏิบัติงานในขนาดโรงเรียน วฒุิการศึกษา และประสบการณในตําแหนงที่
ตางกัน พบวา ไมแตกตางกัน 

             สุมาลี  สังขะไชย (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศกึษาวจิัยเร่ือง ศึกษาการปฏบิัติงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 4  ผลการวจิัยพบวา การ
ปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
องคประกอบพบวา การปฏบิัติงานวิชาการดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ ดานการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนกัเรียน และดานการประเมินผลทางดานงาน
วิชาการอยูในระดับปานกลาง สวนดานการวางแผนวิชาการ ดานการบริหารงานวิชาการและดาน
การจัดการเรยีนการสอน อยูในระดบัมาก และพบวาผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 4 ทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกนั ปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายองคประกอบ
ไมแตกตางกัน 
                          บุญเสริม  เพ็งหมาน (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษา
ความสัมพันธระหวางความสามารถในการปฏิบัติงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา จังหวดัยะลา  
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการในองคประกอบงานดานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งาน
วัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศภายใน งานอบรมทางวชิาการของผูบริหารโรงเรียน 
โดยภาพรวมและรายองคประกอบอยูในระดับปานกลาง 
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                          จรัญ  ขันทะสีมา (2544 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบรหิารงาน
วิชาการที่สงผลตอการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวดั
นาน ผลการวจิัยพบวา การดําเนินการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก ในดานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช ดานการเรียนการสอน ดานหองสมุด สวนดานการวดัผลและการประเมินผลการ
เรียน มีการดาํเนินการในระดบัปานกลาง สําหรับการเปรยีบเทียบการดาํเนินการบริหารงานวิชาการ
มีความแตกตางกันระหวางโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แทบทุกดาน ยกเวนดานวัสดุประกอบหลักสตูรและสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผล
และการประเมินผล      

            บุญมี แกวหาประการ (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การปฏิบัติงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ในจงัหวัดตรัง 
ผลการวจิัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก และได
ปฏิบัติงานวิชาการสวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งาน
วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ที่ปฏิบัติอยูในระดบัปานกลาง สําหรับแนวทาง
การพัฒนา คือควรจัดอบรมผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนทุกคนในเรือ่งหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช การวัดผลและการประเมนิผลทุกป ผูบริหารโรงเรียนควรนิเทศชั้นเรียน ติดตามการ
ปฏิบัติการสอนและผลการสอนของครูผูสอนอยางสม่ําเสมอ ควรจัดหาหนังสือเอกสารสิ่งพิมพให
เหมาะสมกับชัน้เรียนและเพยีงพอกับความตองการของนักเรียนและครผููสอน และควรจัดประชุม
ครูผูสอน ใหครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน สงครูผูสอนเขารวมประชุมสมัมนา ศึกษา
อบรมและศึกษาดูงานทกุป  

             ศรีพันธ  สุจันทรแสง (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การบริหารงาน
ของผูบริหารในโรงเรียนดีเดน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวดัเชียงใหม ผลการวิจยัพบวา 
ผูบริหารไดสงเสริม มอบหมายใหคําปรกึษาแนะนํา จัดดําเนินการใหมีผูรับผิดชอบ รวมทั้งใหคณะ
ครูมีสวนรวมในการพิจารณาตกลงกันเอง ในเรื่องที่เกี่ยวของกับความถนัด ความสามารถในการ
สอนและงานที่ไดมอบหมาย และผูบริหารไดพยายามประสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนไดรับทราบ
การพัฒนาในทุกดานของโรงเรียน 

             อัมพร  ฟุงเฟอง (2540 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย ผลการวจิัยพบวา การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกดัเทศบาลเมืองเชียงราย ไดมกีารกําหนดเปาหมายและวางแผนไวชัดเจน มีความพรอม
ในเรื่องของหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชจัดการเรยีนการสอนตรงตามหลักสูตร มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกในเรื่องวัสดุการเรียนการสอน ตลอดจนสงเสริมการนําไปใช มีหองสมดุเปนสัดสวน
และไดรับการ 
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สนับสนุนหนงัสืออยางเพียงพอ มีกิจกรรมการนิเทศเพื่อชวยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครู รวมทั้งมีการวัดผลประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมี
ผูนําเสนอปญหาบางประการคือ ครูมีภาระงานหลายดานหรือสอนหลายวิชา หองสมุดขาดเจาหนาที่
บรรณารักษโดยเฉพาะ 

            บุญทิพย  แกวเนื้อออน (2548 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การมีสวนรวม
ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศกึษา จังหวดัยะลา  
ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จงัหวัดยะลา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

            เทียนชยั  ธาราวัชรศาสตร (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การจดัระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดยะลาผลการวิจัยพบวา บคุลากรที่
รับผิดชอบงานสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ นอกจากรับผิดชอบงาน
สารสนเทศแลวยังตองทําการสอนและปฏิบัติงานอื่นอกีดวย และสวนใหญไมเคยไดรับการพัฒนา
เกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศ 

            อวยพร ปาระณะ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศกึษาวจิัยเร่ือง การศึกษาความ
คาดหวังของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 4 ในการบริหารวิชาการตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ผลการวิจัยพบวา ในการจัดการศึกษาทีเ่นนผูเรียน
สําคัญที่สุด และการจัดการศึกษาที่เนนความรูคูคุณธรรม จะมีการกําหนด เปนวิสัยทัศนของ
โรงเรียน ซ่ึงนอกจากจะมีการจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนดในหลกัสูตรแลว จะมีกิจกรรมและ
โครงการตาง ๆ รองรับ สําหรับผูบริหารสวนใหญจะขาดความรู ความเขาใจในการจดัทําสาระ
หลักสูตร การจัดโครงสรางของหลักสูตร และการจดัทําแผนบูรณาการความรู   

             เรณู  ครุธไทย (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการดาํเนินงาน
วิชาการของโรงเรียนในกลุมนวมินทราชนิูทิศ สังกัดกรมสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1. ดานการ
จัดงานวิชาการ โรงเรียนจัดบุคลากรตามความรูความสามารถและประสบการณ และสํารวจความ
พรอมของครู จัดครูเขาสอนตามวุฒิการศึกษา และมกีารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ
ดําเนินงานวิชาการ 2. ดานการพัฒนาและสงเสริมดานวชิาการ  โรงเรียนจดัใหมีการประชุมอบรม 
สัมมนาครูภายในโรงเรียนกอนเปดภาคเรียน จัดสอนซอมเสริมใหกับนักเรียนที่เรียนออนหรือไม
ผานเกณฑ  จดักิจกรรมนักเรียนทั้งในและนอกหลักสูตรตามความพรอมของโรงเรียน และนโยบาย
ของหนวยเหนอืและโรงเรียนสนับหนุนใหครูเขารับการอบรม ศึกษาดูงานตามหนวยงานที่จัด 
รวมทั้งสรางบรรยากาศทางวชิาการ โดยจดัใหมีหองวิชาการของแตละหมวดวิชา ดานปญหาการ
ดําเนินงานวิชาการ พบวา งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอ หมวดวิชาไมสามารถจัดกลุมการเรียนที ่
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หลากหลายตามความตองการของนักเรียน ครูอาจารยผลิตสื่อการเรียนการสอนนอยเกินไป นกัเรียน
ไมสนใจเรยีนซอมเสริม และไมติดตามแกผลการเรียน ครูบางคนขาดการพัฒนาและปรับปรุง
เครื่องมือในการวัดผล ครูมีจํานวนนอยและมีงานพิเศษมากจึงมีผลงานวิชาการไมดเีทาที่ควร 
                   สุรีรัตน  เอี่ยมกุล (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การศกึษา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา ในกรงุเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพฒันาบุคลากรอยูในระดับมากทัง้
ดานการหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ดานการวางแผนพัฒนาบุคลากร ดานความรู
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการทํางาน ดานการนําแผนการพฒันาบุคลากรไปใช  และดาน
การประเมินผลการพัฒนาบคุลากร  
                          บุษกร  เพ็ชรพวง (2546 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง สภาพและปญหาการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา
ผลการวจิัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัยะลา มีสภาพการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
                          ณรงค  ศรีละมุล (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวดัยะลาผลการวิจัย
พบวา การปฏบิัติงานตามกระบวนการบรหิารงานบุคลากรของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
จังหวดัยะลาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดัยะลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มกีารปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงานบุคลากรแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารสถานศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคลากรสูงกวา
ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

             นิตยา  เพ็ชรไทยพงศ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง สภาพ ปญหา 
และขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใต 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมคือ เปด
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรตอเนื่อง
(หลักสูตร 2  ป) มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มกีารจัดอาจารยพิเศษมาชวยสอน มีเจาหนาที่ใหบริการยืม–คืนสื่อการ
เรียนการสอนในเวลาราชการ หองสมุดมีการใหบริการยมื- คืน และใหบริการการสืบคนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย งานวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใชเกณฑมาตรฐานที่ระบชัุดเจนในคูมือ
การวัดผลและประเมินผล ในงานพัฒนาบคุลากรมีการวางแผนสงอาจารยไประชุม อบรมสัมมนา 
อยางนอย 
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คนละ 1-2  คร้ังตอป และมีแผนระยะยาวใหอาจารยไดลาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทกุป สวนปญหา
การบริหารงานวิชาการในวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ภาคใตในภาพรวม คือ ขาดสื่อการเรียน
การสอน งานหองสมุด ไมมผูีใหบริการอยูประจําหอง การบริการยืม–คืน ยังไมเปนระบบ อาจารย
บางคนมีภาระงานมาก ทําใหผลิตผลงานทางวิชาการนอยและอาจารยบางคนมีการประชุมอบรม
บอยมาก จึงทาํใหแหลงฝกภาคปฏิบตัิขาดอาจารย 
                           บัณฑิต  บญุทาศรี (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารงานวิชาการของผูชวยผูอํานวยการฝายวชิาการ วิทยาลยัเทคนิค กลุมสถานศึกษา
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูชวย
ผูอํานวยการฝายวิชาการตามทัศนะของหวัหนางานและอาจารยชางอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิค
กลุมภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ในภาพรวมและในแตละดานมีการปฏิบัติในระดับ
นอยทกุดาน ยกเวนดานการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรม 
การบริหารงานวิชาการของผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการตามทัศนะของหัวหนางานและอาจารย
ชางอุตสาหกรรม จําแนกตามตําแหนงงาน ขนาดของสถานศึกษาในภาพรวมและในแตละดานไม
แตกตางกัน      
                           สุรียพร  ระดมกิจ (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การศกึษาการ
ดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
โรงเรียนสวนใหญมีการดําเนินงานดานวชิาการดังนี้ ดานการจัดบุคลากรตามหนาที่ จัดตามวฒุิ
ทางการศึกษา ความรู ความสามารถและประสบการณ มกีารติดตามงานจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงานของครู สวนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน มีการสงครูเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน
จากหนวยงานอื่น ๆ ติดตามงานโดยศกึษาจากรายงานการอบรมสัมมนาของครู ดานการวัดผลและ
ประเมินผล ดําเนินตามระเบยีบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรยีนและนําผล
จากการวัดผลมาปรับปรุงการสอนของครู สําหรับปญหาการดําเนนิงานวิชาการสวนใหญ ไดแก 
งานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว ขอจํากัดในดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณไมเพยีงพอ
กับความตองการ 
                          ทําเนียบ  มหาพรหม (2543 : 233) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง การติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดั
อุดรธานี ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษามี
ปญหาอยูในระดับปานกลางทกุดาน เรียงลําดับคือ ดานการบริหารและการจัดการ ดานหลักสูตร
และการสอน ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และดานบุคลากร  
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                           อุไร  ทองดวง (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การปฏิบัติงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนนํารอง สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวดัพัทลุง ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับปาน
กลาง และผลการเปรียบเทยีบการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนํารอง 
ตามทัศนะของบุคลากรที่มีตําแหนงและปฏิบตัิงานในโรงเรียนขนาดตางกัน พบวา ไมแตกตางกนั
ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน 
                           มุตตอเหล็บ  โตะมุสอ (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง สภาพและ
ปญหาการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศกึษาในจังหวัดปตตานี 
ผลการวิจัยพบวา สภาพและปญหาการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดปตตานี ตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 
                           ชาติชาย  พมิพิไสย (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา จังหวดั
กาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
โดยภาพรวมมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ดาน
การวางแผนพฒันาระบบขอมูลสารสนเทศ และดานการกระตุนสงเสรมิใหบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามธรรมนูญโรงเรียน                           
                          ละเมียด  คําแหง (2547 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง สภาพและปญหาการ
ปฏิบัติงานการประกันคณุภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี ผลการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบตัิงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปตตานีที่ไดรับการประเมินภายนอกปการศึกษา 2546 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
                           พนัส เจริญวงศ  (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง ความสมัพันธระหวาง
การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศกึษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา เขตการศึกษา 12  ผลการวิจยัพบวา การบริหารงานวิชาการ และการประกันคณุภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา12 โดยรวมอยูในระดับมาก และระหวาง
ความเหน็ของขาราชการครูที่มีอายุราชการตางกัน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกัน และมี
สถานภาพตางกัน มีความแตกตางกัน สําหรับความสัมพันธระหวางการบริหารงานวชิาการ กับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 มี
ความสัมพันธ  
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             พิสิทธิ์  จันทรเนตร (2542 : 4) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง การศกึษาเปรียบเทียบการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรยีนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบัติงานวชิาการในโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางโดยภาพรวม พบวา โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด
เล็กมีสภาพการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปญหาในการ
บริหารงานวิชาการ พบวา มปีญหาในการบริหารงานวิชาการนอย สําหรับขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนาโดยเรียงจากมากไปหานอย 5 อันดับแรกคือ 1. รัฐควรจัดอัตรากําลังครูใหเพยีงพอ
ตอจํานวนนักเรียนตามเกณฑ ก.ค. 2. รัฐควรพิจารณาเงนิเดือนของขาราชการครูใหมากกวา
ขาราชการฝายอื่น ๆ เพื่อจูงใจใหคนเกง คนดีมาเปนครู 3. งานดานวิชาการควรจะเปนหัวใจสําคัญ
ของโรงเรียน 4. รัฐควรยกระดับมาตรฐานทางดานวิชาการของทุกโรงเรียนใหเทาเทยีมกัน 5. งาน
วิชาการควรจะเปนองคประกอบในการพจิารณาความดคีวามชอบ 
                          จินตนา  มากชู (2540 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาการปฏิบัติงาน
นิเทศงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานการนิเทศงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและงาน
ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานดานการเรียนการสอน งานดานวัสดุประกอบหลักสูตร
และสื่อการเรยีนการสอน งานนิเทศภายใน งานพัฒนาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง สวนงาน
วัดผลและประเมินผลและงานหองสมุด อยูในระดบัมาก และพบอีกวา ผูบริหารโรงเรียนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันปฏิบตัิงานนิเทศงานวิชาการ โดยภาพรวมและงานดานการเรียน
การสอน งานวัดสุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยผูบริหารทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กปฏิบัติงานการนิเทศงานวิชาการโดย
ภาพรวมและงานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน นอยกวาผูบริหารโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ สวนงานดานการเรียนการสอนผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กปฏิบตัิงานนอยกวา
ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ สวนงานดานอื่นๆ ไมแตกตาง  
                          ฉกาจ  ขันชู (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง สภาพและปญหาการ
ปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวดั
นราธิวาส ผลการวิจยัพบวา ปญหาในการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส สวนใหญขาดแคลนงบประมาณ วสัดุอุปกรณและ
บุคลากร อีกทั้งบุคคลในชุมชนมีฐานะยากจนไมมีเวลาใหกับโรงเรียนเนื่องจากตองประกอบอาชีพ
และการสื่อสารไมคอยเขาใจ 
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                           กองวิจยัทางการศึกษา (2545 : 4) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง การพัฒนาและการใช
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศกึษา : โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนเรยีนรูการใชคอมพวิเตอรในการคนควาหาความรู สรางเครือขายการเรียนรู
ดวยตนเอง และนําความรูมาใชในชวีิตประจําวันได ทําใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค รักการ
เรียนรู คิดเปน แกปญหาได คนขอมูลผานอินเทอรเน็ตและประยกุตใชเสริมทักษะตาง ๆได 
                          สุวิมล  วองวาณิช (2546 :169) ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง คุณลักษณะและทักษะของ
บุคลากรทางการศึกษาที่เอื้อตอการปฏิรูปการศึกษา ผลการวิจยัพบวา คุณลักษณะและทักษะของ
บุคลากรทางการศึกษาที่เอื้อตอการปฏิรูปการศึกษามีคณุลักษณะและทักษะสูงทั้ง 9 ดานโดย
คุณลักษณะดานการเคารพในคุณคาของผูอ่ืนสูงที่สุด รองลงมา ไดแกความใฝเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง ความเปนผูเสริมพลังอํานาจ ความเปนผูประกอบการ ทักษะการสื่อสารในการทํางานเปนทีม 
ความเปนผูแกปญหาเชิงสรางสรรค ทักษะการจัดการความขัดแยง และความเปนสรางสรรคความ
เปนวิชาชีพ ตามลําด ับ โดยที่คุณลักษณะความเปนผูมีวสัิยทัศนมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
                   ธีระ  รุญเจริญ (2545 : 118)  ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวา การดําเนินการตามแนวการกระจาย
อํานาจการบรหิารมีปญหา อุปสรรค โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเปนปญหาในดาน
งบประมาณและอาคารสถานที่มากที่สุด และในการสนทนากับผูที่ไมใชผูอํานวยการสถานศึกษา 
พบวา ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจดานวิชาการนอยกวาดานอืน่ ๆ กอปรทั้งมีปญหาดาน
คุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษามากพอสมควร ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติงานวาเหวและขาด
ขวัญกําลังใจ นอกจากนี้ปญหาการใชครูผูสอนทําหนาทีอ่ื่น นอกเหนอืจากการสอนมคีอนขางมาก 
ทําใหกระทบกระเทือนตอคณุภาพผูเรียน 
                          วัฒนา  มโนจิตร (2540 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง การบรหิารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ผลการวจิัยพบวา การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศกึษา มีการปฏบิัติในระดับมากทุกดาน สําหรับปญหาการบริหารงาน 
พบวา หลักสูตรที่ใชไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน วัสดอุุปกรณส่ือการเรียนการสอน
ไมเพียงพอตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมตอ
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และงบประมาณมีนอยไมเพียงพอตอการนํามาพัฒนาการเรียน
การสอน 
                          คมกริช  ทัพกีฬา (2540 : บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยีนที่เขารวมโครงงานเครือขายคอมพิวเตอร
เพื่อโรงเรียนไทย ผลการวิจยัพบวา นกัเรียนสวนใหญใชอินเทอรเน็ตในโรงเรยีน มีประสบการณ 
 
 



 81

การใชอินเทอรเน็ตประมาณ 9 เดือนในหนึง่ปการศึกษา พฤติกรรมระหวางการใชอินเทอรเน็ต
นักเรียนสวนใหญใชอินเทอรเน็ตกวา 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห สวนใหญจะใชในวนัธรรมดาตอน
กลางวันและใชตามลําพัง นักเรียนชายสวนใหญใชไปรษณยีอีเลคทรอนิคสเพื่อติดตอส่ือสารกับ
เพื่อน  
                          จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาผูวิจยัสรุปวา การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการ
บริหารในกจิกรรมตาง ๆ ที่สถานศึกษาจดัขึน้ ซ่ึงสงผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอผูเรียน เปน
ภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษาที่ตองตระหนกั และผูบริหารสถานศึกษาตองใชทั้งหลักการ
บริหารตาง ๆ  เพื่อใหไดมาซึง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากนี้ในงานวิจยัที่
เกี่ยวของกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดบั
มาก และผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จําแนก
ตามตัวแปรตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนปญหาและ
ขอเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวม มีปญหาไมแตกตางกัน เชน ปญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนบุคลากรและปญหางบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอกับความตองการ สวนขอเสนอแนะ 
คือควรจัดสรรบุคลากรใหเพยีงพอกับความตองการของสถานศึกษาและควรสนับสนุนงบประมาณ
และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางทั่วถึง   


