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บทคดัย่อ 
 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และ 2) เสนอแนะแนวทางการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการ   
วจิยั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนโรงเรียนบา้นแม่กอนใน ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 20 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และแบบบนัทึกขอ้มูลการประชุมกลุ่ม 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี 

1. สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นท่ีมีระดบัการบริหารน้อย คือ ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ รองลงมา คือ ดา้นส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และด้าน
ครูผูส้อน ตามล าดบั 

2. แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ ควรประชุมวางแผนวิเคราะห์หลักสูตร  
จดัหาวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรมาอบรมให้ความรู้แก่ครู ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ คณะกรรมการทั้งในและนอกสถานศึกษา วเิคราะห์จุดดี 
จุดดอ้ยของหลกัสูตร เพื่อปรับปรุงพฒันาใหเ้ป็นหลกัสูตรท่ีดีและทนัสมยัอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  
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2.2 ด้านครูผูส้อน ควรจดัประชุมช้ีแจงเก่ียวกบักระบวนการพฒันาวิชาชีพครูใน
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 จดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน จดัหา
ตวัอย่างการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ี
ประสบความส าเร็จ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
แกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ จดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครู  

2.3 ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ควรช้ีแจงการก าหนด
นโยบายใหค้รูผลิต ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาครูดา้น
การผลิตส่ือ ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชส่ื้อ
และเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ ประชุมเพื่อให้ครูสะทอ้นผลการใชส่ื้อ และเทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนรู้ 

2.4 ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควรวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้ใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยประสานความร่วมมือกบัชุมชน เชิญปราชญ์
ชาวบา้นน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ น าเทคโนโลยีมาใช้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผ่านส่ือสังคม
แห่งการเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
จดัการเรียนรู้โดยมีตวัแทนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม จดัน าเสนอผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิดจากการใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ 

 
ค าส าคัญ: การบริหารการจดัการเรียนรู้,  กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพ,  การจดัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 
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ABSTRACT 
 
 

This research aimed 1) to study the learning management contexts of Banmaekonnai 
school in Chiang Dao District, Chiang Mai Province and 2) to propose a learning management 
guideline to the school. The population consisted of 20 school administrators and teachers of the 
school in the 2018 academic year. The research instruments were a questionnaire and a focus group 
discussion record. The data were analysed for frequency, percentage, standard deviation (S.D.) and 
content analysis. The findings are as follows. 

1. Overall, the school’s learning management was at a  moderate level. When 
considering each component, it was found that the aspects with a low level included curriculum 
and learning strands, followed by instructional media and technology, learning sources and local 
wisdom and teachers respectively. 

2. The learning management guideline for the school is summarized as follows. 
2.1 In terms of curriculum and subject strands, meetings on curriculum planning and 

analysis should be held, as well as training sessions with experts on curriculum design. Also, there 
should be inspection, follow-ups and evaluation performed by both internal and external 
committees of experts at least once a year to analyse the curriculum’s strengths and weaknesses for 
future improvement and updates. 

2.2 In terms of teachers, the school was advised to host a meeting to clarify about 
teaching profession development as a professional learning community, and the competencies for 
teachers in the 21st century context, and mutual learning activities within the school and between 
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schools should be organized. A model for successful professional development should be given as 
an example. Inspechon, follow up and evaluation of the implementation of professional learning 
community should be conducted to improve and solve the problems of learning management. 
Reflections on self-development of the teachers should be conducted. 

2.3 In terms of assistive instructional media and technology, everyone should be 
well-informed about the policy on producing assistive instructional media and technology. 
Workshop should be organized to and is provided with help them produce instructional media and 
use them in classroom. Inspection, follow up and assessment of the implementation of the media 
and technology should be conducted. A meeting to reflect the implementation results of the media 
and technology should be conducted.   

2.4 For learning sources and local wisdom, plans to formulated projects/activities to 
promote the use of these sources should be conducted by coordinationg with the community. Folk 
scholars should be invited to the classroom. Technology should be exploited to share experiences, 
innovation or work due to the use of these resources through learning soual media. Inspection, 
follow up and assessment of the use of these resources should be conducted with the involvement 
of community representatives. Exhibition of work/innovation derived from the use of these 
resources for learning management should be conducted.  
 
Keywords: The Administration Learning Management, The integrated Quality Management 
(PDCA), Learning in the 21st Century 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร.สายฝน  แสนใจพรม 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน า เสนอแนะรวมทั้ง การปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนส าเร็จเรียบร้อย ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณคณะผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ส าเนา หม่ืนแจ่ม อาจารย์
ผูส้อนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ อาจารย ์ดร.เยาวทิวา นามคุณ อาจารยผ์ูส้อน 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง อาจารยนิ์ตยา  มูลปินใจ อาจารยผ์ูส้อนคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปางและนายนพดล โป่งอา้ย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา เสนอแนะ ตรวจสอบ พิจารณาแกไ้ข
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ขอขอบพระคุณผู ้อ  านวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนบ้านแม่กอนใน ตลอดจน
ผู ้อ  านวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการวจิยัเป็นอยา่งดียิง่ 

ขอขอบพระคุณครอบครัว และนกัศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ท่ีให้ก าลงัใจในการด าเนินการวิจยัจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมี
จากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูศึ้กษาขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ บิดา มารดา บูรพาจารยต์ลอดจน
ผูมี้พระคุณทุกท่าน ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การคน้ควา้อิสระน้ี คงเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจ 
หากมีส่ิงใดขาดตกบกพร่องหรือผดิพลาด ผูศึ้กษาขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
 
                         สุวรรณี  กนัทะปิง  
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บทที ่1 
 

บทน า
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันาคนให้เจริญงอกงาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ 
ร่างกาย และสังคม ดงัปรากฏตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ท่ีพระราชทานไว้ว่า  “การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด  
ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใด ให้การศึกษาท่ีดีแก่ประชาชน 
ได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกันทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้ นจะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
ซ่ึงสามารถธ ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไว ้และพฒันาใหก้า้วหนา้ต่อไปโดยตลอด” 
(ทิศนา แขมมณี, 2556, 168) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ระบุ
เป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาว่า คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
อย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล 
ทั้งทางดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั บนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศักยภาพ เพื่อให้มีสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน ในด้านความสามารถด้านการส่ือสาร การคิด  
การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลย ี(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านกันายกรัฐมนตรี, 2542, 14) จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว จึงท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย คือ โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยการจดัการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผู ้สอนถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาตอ้งมีความพร้อมและต่ืนตวัในการจดัการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
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ใหน้กัเรียนมีทกัษะส าหรับใชใ้นการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ดงันั้น ครูจึงตอ้งมีทกัษะในการ
จดัการเรียนรู้หรือทกัษะในการจดัการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของ
สังคมในปัจจุบนัโดยไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนจากผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา
มีบทบาทส าคญัในการบริหารการจดัการเรียนรู้ ก าหนดประสิทธิภาพการท างานของสถานศึกษา
และการขบัเคล่ือนสถานศึกษาสู่เป้าหมายการเรียนรู้  

โรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนท่ีเปิดท าการ
สอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เน่ืองดว้ยสภาพบริบทของโรงเรียน นกัเรียน
ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนชาติพนัธ์ุ มีความแตกต่างในดา้นของภาษาท าให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษา
และการส่ือสาร นอกจากน้ีนักเรียนจะส่ือสารด้วยภาษาถ่ิน ท าให้เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 
และส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้ประกาศผลคะแนนสอบของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศต ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ประกอบกบัโรงเรียนบา้นแม่กอนใน เป็นโรงเรียนท่ีจะตอ้งด าเนินการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเร่งด่วน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3, 2560)  
ซ่ึงสอดคล้องกบัการรายงานผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน ปีการศึกษา 2560  
พบปัญหาในการบริหารการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ สถานศึกษายงัไม่สามารถจดัการศึกษาได้ตาม
หลกัการและวตัถุประสงคข์องการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เน่ืองจากครูไม่ไดมี้การ
วิเคราะห์หลกัสูตรสถานศึกษาและน ามาจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน ครูยดึติดการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ครูผูส้อนมากกวา่ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้น 
คุณภาพของผูเ้รียนจึงไม่ไดเ้กิดการพฒันาอย่างแทจ้ริง ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิม ไม่ปรับวิธีเรียน 
เปล่ียนวิธีสอน ขาดการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้และวิธีการสอนใหม่ ๆ ส าหรับผูเ้รียน คือ การจดัการ
เรียนรู้ท่ียงัไม่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงสังเกตได้จากการท่ีผูเ้รียนยงัขาดการคิดสร้างองค์ความรู้ 
ด้วยตนเอง ไม่สามารถคิดแตกต่างจากแบบอย่าง นักเรียนคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ไดน้อ้ยมาก ไม่สามารถส่ือสารหรือแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที ขาดทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัยิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริหารการจดัการเรียนรู้ และจากการท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
อยู่ในระดบัต ่าเป็นเคร่ืองช้ีวดัไดว้่าการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนยงัมีการบริหารงาน 
ดว้ยหลกัการบริหารท่ีไม่ชดัเจน ขาดการวางแผน กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน 
ท าใหผ้ลของการปฏิบติังานการจดัการเรียนรู้ท่ีไดไ้ม่ตรงตามเป้าหมาย 
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จากการศึกษาแนวทางการบริหารเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพ 
(PDCA) แสดงให้เห็นว่า PDCA เป็นหัวใจส าคัญของการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  
และจดัเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการควบคุมคุณภาพการท างานท่ีเป็นระบบ ประกอบดว้ยขั้นตอน
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข และสามารถน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นทุกวงการ ทุกองคก์ร ทุกระดบัและทุกคน เพื่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นคุณภาพของ
งาน หรือผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุง
วิธีการท างานเพื่อพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของชุติพงศ ์สุกป่าน (2551) 
วิจัยเร่ือง การบริหารการจัดการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหาร 
ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี มีการปฏิบัติ สูงสุด  
คือ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ รองลงมา คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล 
การเรียนรู้ตามล าดับ ส่วนการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการปฏิบัติต ่ า ท่ีสุด  
การเปรียบเทียบการบริหารการจัดการเรียนรู้ของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน พบว่า  
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการบริหารการจดัการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั และปัญหาในการบริหาร
การจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สถานศึกษาและครูไม่ให้ความส าคญัในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ ครูขาดการพฒันาตนเอง สอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดส่ือและวิธีการใหม่ๆในการสอน ส่วน
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ควรจดัให้ครูไดรั้บการอบรมสัมมนา ควรปรับปรุงหลกัสูตรให้ชดัเจน 
และควรเพิ่มงบประมาณและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้มากข้ึน และสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของศุภาวดี ดีอินทร์ (2552) วิจยัเร่ือง การพฒันาแนวปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษา: โรงเรียนวดัลาดระโหง พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
พบวา่ สภาพแวดลอ้มและบริบทภายในสถานศึกษามีหลายส่วนไม่เอ้ือต่อการจดัการศึกษาเน่ืองจาก
ขาดงบประมาณ บุคลากรและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั การบูรณาการการสอน การเตรียมการสอน 
วิธีการและเทคนิคการสอน และการวดัผลประเมินผล ส่งผลให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ค่อนขา้งต ่า ท าให้โรงเรียนต้องการพฒันาแนวปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
ขนาดเล็ก ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซ่ึงได้แนวปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้  
4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกระบวนการเรียนรู้ (Plan) 2) การด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ 
(Do) 3) การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Check) 4) การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา 
(Action) สถานศึกษาสามารถน าแนวปฏิบติัไปใชไ้ดอ้ยา่งครบถว้นและมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
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ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการจดัการศึกษาสามารถปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการบริหาร 
การจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการ
บริหารงานวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมม่ิง (Deming) ซ่ึงด าเนินการตามขั้นตอน 
การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงแกไ้ขน ามาใช้
พฒันางาน ทั้งน้ีเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
ใหมี้ประสิทธิภาพและไดเ้กณฑม์าตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียง
ดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ไดข้อ้มูลสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียง
ดาวจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ไดแ้นวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่  

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่
โรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 20 คน ประกอบไปด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

จ านวน 1 คน ครูผูส้อนโรงเรียนบา้นแม่กอนใน จ านวน 19 คน 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1. การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน

บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ตามแนวคิดของเดมม่ิง (Deming) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
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1.1 การวางแผน (Plan: P) หมายถึง ขั้นตอนการวางแผนการบริหารการจดัการเรียนรู้ 
1.2 การปฏิบติัตามแผน (Do: D) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผนการบริหารการ

จดัการเรียนรู้ 
1.3 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) หมายถึง ขั้ นตอนการ

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจดัการเรียนรู้ 
1.4 การปรับปรุงพฒันา (Act: A) หมายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันาการบริหาร

การจดัการเรียนรู้ 
2. การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน

บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ตามองคป์ระกอบของการบริหารการจดัการเรียนรู้
ท่ีส าคญั 4 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ องค์ประกอบด้านครูผูส้อน 
องค์ประกอบดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ และองค์ประกอบดา้นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน
บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ตามคุณลกัษณะของผูบ้ริหารและครูในศตวรรษ 
ท่ี  21 ซ่ึงประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 7 ประการ คือ 1) สร้างและบูรณาการความรู้ได้  
2) มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  3) มีวิสัยทศัน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกบัผูเ้รียน 4)  ครูตอ้งรู้และเขา้ใจเทคโนโลยีใหม่ มีทกัษะใหม่ ๆ พร้อมทั้งช้ีแนะขอ้ดี 
ขอ้เสียให้ผูเ้รียนได้ 5) มีทกัษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มตามศกัยภาพ และสร้างผลงานใหม่ ๆ  
6) ต้องเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอ่ืน  ๆ ท าเพื่อสังคม  
7) มีบทบาทน าดา้นการสอนและวชิาชีพ พฒันาคุณภาพของโรงเรียนและในวชิาชีพร่วมกบัผูบ้ริหาร
มากข้ึน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดท้  าการวจิยัปีการศึกษา 2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหารการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการการบริหารการจัดการเรียนรู้  

ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการบริหารงานวงจร
คุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมม่ิง (Deming) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน 
(Plan: P) การปฏิบัติตามแผน (Do: D) การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C)  
และการปรับปรุงพฒันา (Act: C) ตามองคป์ระกอบของการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญั 4 ดา้น 
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คือ ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุน
การเรียนรู้ และดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ หมายถึง สภาพปัจจุบันของการด าเนินงาน 
การบริหารการจดัการเรียนรู้ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ ด้านครูผูส้อน  
ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงเก่ียวข้องกับผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว  
จงัหวดัเชียงใหม่  

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการน าทางในการบริหาร 
การจดัการเรียนรู้ในด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ ด้านครูผูส้อน ด้านส่ือและเทคโนโลยี  
ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนโรงเรียน
บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น 
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีทักษะการเรียนรู้ 
และการคิด ทักษะการท างาน ทักษะด้านส่ือและเทคโนโลยี รวมทั้ งทักษะชีวิตท่ีใช้ได้จริง  
โดยครูผู ้สอนต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  
เพื่อพัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ เป็นผู ้ท่ีมี
คุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 

 
 



 

 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง
 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
ทศันีย ์พนัธ์ุกาหลง (2545, 6) กล่าววา่ ในการจดัการเรียนรู้นั้น ครูท าหนา้ท่ีเสนอแหล่ง

เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัองคค์วามรู้ของชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และองคค์วามรู้ของนกัเรียนประกอบดว้ย
การวางแผนการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้พิจารณา ก าหนดกรอบเรียนรู้ร่วมกนัและเฝ้าคอยกระตุ้น 
ให้คิด ให้ค  าปรึกษา แนะน าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ตามกรอบการเรียนรู้ท่ีตกลงกนัไว ้ครูจะท าขอ้ตกลง 
การเรียนรู้กบันกัเรียนในช่วงตน้ของแต่ละภาคเรียน โดยวิเคราะห์หลกัสูตรท่ีประกอบดว้ยประเด็น
จุดประสงค์ และกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน าไปหารือกับนักเรียน เพื่อให้เห็นภาพรวมร่วมกัน 
ในการจดัการเรียนรู้ โดยครูไดจ้ดับรรยากาศ ประกอบการเรียนรู้กบัแหล่งการเรียนรู้โดยรอบแลว้
ก าหนดกรอบความคิด 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551,  
20-23) ก าหนดให้การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญั 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายพฒันาเด็กและเยาวชนในการพฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณสมบติัตามเป้าหมายหลักสูตร ผูส้อนพยายามคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้  
โดยช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์พฒันาทกัษะต่าง ๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัให้ผูเ้รียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย 

จันทรานี สงวนนาม (2553, 153) และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553, 96) กล่าวถึง 
การจดัการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ หรือท่ีเรียกว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งในส่วนท่ี
เก่ียวกบัวิธีการเรียนของผูเ้รียนและวิธีการสอนของครู ซ่ึงครูจะตอ้งสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั 
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง โดย มีครูเป็นผูค้วบคุมดูแล  
เป็นการฝึกปฏิบัติให้ผู ้เรียนมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิธีคิด วิธีการด าเนินชีวิต  
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และมีทกัษะในการเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ได ้เนน้กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
เกิดการปรับปรุงเปล่ียนพฤติกรรมจากประสบการณ์ และการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ดีจ  าต้องอาศยั
สถานการณ์สนับสนุนหลายอย่าง ในการจัดการเรียนรู้ครูจะต้องหาทางให้นักเรียนได้ผ่าน
ประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 

จิติมา วรรณศรี (2557, 46-47) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคัญ 
ในการพฒันาและส่งเสริมผู ้เรียนให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค ์
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยให้ผูเ้รียน 
ไดเ้ป็นผูมี้บทบาทในการศึกษาคน้ควา้ ลงมือปฏิบติั ฝึกทกัษะการคิดแสวงหาค าตอบ สร้างขอ้สรุป
ด้วยตนเอง จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทกัษะในการเรียนรู้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้ท่ีดีและมีประสิทธิผลย่อมมาจากการใช้วิธีการหรือ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ครูจึงควรพิจารณาเลือกวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียน
เกิดกาเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ในแต่ละเน้ือหาสาระ ตลอดจนมีการคิดริเร่ิมพฒันา
บูรณาการวิธีการจดัการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา และพฒันาผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกบั
ความถนดั ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 

สมาน อศัวภูมิ (2557, 195) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ เป็นระบบและวธีิการท่ีผูเ้รียนควร
เรียนรู้และจัดการด้วยตนเอง จนเป็นรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้ น การจัดการเรียนรู้ 
เป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูเ้รียน ถ้าตอ้งการให้ผูเ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ ตอ้งช่วยกนัหา
แนวคิด เทคนิค  และทกัษะการเรียนแบบต่าง ๆ มาพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อเป็นแนวทาง 
การเรียนรู้ และการพฒันาวิธีเรียนของตนจนมีรูปแบบวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงผูเ้รียนจะได้
เคร่ืองมือการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป 

สมเกียรติ อินทสิงห์ (2559, 5) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การจดัประสบการณ์
การเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพในหลากหลายรูปแบบ  
เพิ่มบทบาทให้กบัผูเ้รียนก าหนด วางแผน และด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนสามารถพฒันา 
และต่อยอดองค์ความรู้ท่ีได้รับทั้ งจากในและนอกห้องเรียนได้ โดยผูส้อนมีบทบาทเพียงแค่
สนบัสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน 

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้เป็นการใช้วิธีการต่าง ๆ ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
เขา้ใจในสาระต่าง ๆ รวมทั้งเกิดประสบการณ์เรียนรู้เต็มตามความสามารถ สอดคลอ้งกบัความถนดั 
ความสนใจ และความต้องการของผู ้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
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หลากหลาย สามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได ้โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนใน
การจดัการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนและพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

แนวความคิดส าคัญเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 
แนวความคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีดี ตอ้งมีการพฒันาคุณภาพการสอน ซ่ึงครูผูส้อนกบั

ผู ้เ รียนต้องมีความเข้าใจกัน และมีความรู้สึกตระหนักและเห็นความส าคัญในการเ รียนรู้ 
แนวความคิดการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีดี ควรมีขอ้ค านึงดงัน้ี 

จนัทรานี สงวนนาม (2553, 60-61) กล่าววา่ การจดัการเรียนการสอนตามแนวหลกัสูตร
ใหม่ น่าจะมีหลักการและแนวปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี คือ เน้นการเรียนการสอนตามสภาพจริง  
เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดค้น้ควา้หาความรู้ ไดแ้สดงความคิดอย่างอิสระ สามารถสรุปและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ข้ึนได้จากขอ้มูลท่ีมี นักเรียนเป็นผูป้ฏิบติั ครูเป็นเพียงแหล่งขอ้มูลหน่ึงจากหลาย ๆ 
แหล่ง และอ านวยความสะดวกให้กับผูเ้รียน เน้นการปฏิบติัท่ีควบคู่ไปกบัหลักการและทฤษฎี  
เนน้วิธีการสอนจากการเรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชก้ระบวนการคิดมากกวา่คน้หา
ค าตอบท่ีตายตวัเพียงค าตอบเดียวถือวา่กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกนัและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

กมล ภู่ประเสิฐ (2547, 41-44) กล่าวถึง แนวคิดส าคัญเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้  
มีลกัษณะดงัน้ี 

1. แนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) มีมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่  

มาตรา 22 ก าหนดให้การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม 
ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  

มาตรา 24 ก าหนดว่า การจดัการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2) ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช ้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4) จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน 
สมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
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5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการ
เรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชว้ิจยั
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียน
การสอน และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดา มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

มาตรา 30 ก าหนดให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดับ
การศึกษา 

มาตรา 66 ก าหนดให้ผูเ้รียนมีสิทธิได้รับการศึกษา ขีดความ สามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

2.  แนวความคิดในการปฏิ รูปการ เ รียน รู้ เพื่ อส ร้างความ เข้มแข็งทาง ปัญญา  
ซ่ึงเป็นแนวความคิดของศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี ท่ีเห็นว่าการศึกษาท่ีดีควรสร้างคน 
ใหฉ้ลาดเป็นคนดี และมีความสุข ดงันั้น การเรียนรู้ควรใหบ้งัเกิดผล 3 ประการ คือ  

2.1 เกิดความรู้ท่ีรู้ความจริง 
2.2 เกิดปัญญาท่ีเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ได ้ 
2.3 เกิดจิตส านึก จากความเขา้ใจตวัเองท่ีสัมพนัธ์กบัสรรพส่ิงทั้งหลาย 

3. แนวความคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด ในการจดัการเรียนรู้
ตามแนวความคิดน้ี มีค  าท่ีใช้แตกต่างกนัออกไป คือ การเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  
ซ่ึงมีส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง ดงัต่อไปน้ี สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน 
ส่งเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้มีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต หรือการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียนแต่ละคน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้กระบวนการคิด การปฏิบติัจริง 
และน าไปใชป้ระโยชน์ได ้หรือมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากท่ีสุด 

สรุปได้ว่า หากโรงเรียนตอ้งการท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนให้ประสบ
ความส าเร็จ ตอ้งค านึงถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เพราะการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว
เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัและสามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร 
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การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ณิรดา เวชญาลกัษณ์ (2559, 13-16) กล่าววา่ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนด

แนวทางยทุธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ โดยร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ
และสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงปัจจุบนั 
โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model)  ท่ีพ ัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ 
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21  
ซ่ึงได้พฒันากรอบแนวคิดเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้  
ทกัษะเฉพาะดา้น ความช านาญการและความรู้เท่าทนัดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเร็จของ
ผูเ้รียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต และจากแนวคิดทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้รับ 
การยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการและมีการพยายามผลักดันให้จัดท าข้อเสนอ 
ในการปฏิรูปการศึกษาอยา่งรอบดา้น ไม่วา่จะเป็นหลกัสูตร วธีิการสอน หนงัสือเรียน ส่ือการเรียนรู้ 
วิธีการประเมินผล ระบบพฒันาวิชาชีพครู และส่ิงอ านวยความสะดวกในการศึกษาให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันาทกัษะศตวรรษใหม่ให้กบัผูเ้รียน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
สถานศึกษาต้องผลิตคนให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่กับเน้ือหาวิชาหลัก เช่น  
ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  ๆ ด้วยตนเอง ทักษะชีวิต 
และการท างาน ทกัษะด้านสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจะท าให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด เรียนรู้ แก้ปัญหา 
ปรับตวั ส่ือสารและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน จึงเป็นหน้าท่ีของครูผูส้อนท่ีจะตอ้งใชก้ลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู ้เ รียน เพื่อให้ผู ้เ รียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยกลยุทธ์ 
การจดัชั้นเรียนสามารถจดัท าไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงครูจะเป็นผูส้ร้างบรรยากาศและจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 
สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายของการศึกษา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัความสุขและ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในท่ีสุด นอกจากน้ีแนวคิดเชิงมโนทัศน์ในการสร้างทกัษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) เป็นท่ียอมรับ
อยา่งกวา้งขวางเน่ืองดว้ยเป็นกรอบแนวคิดท่ีเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (Student Outcomes) ทั้ง
ในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะช่วยผู ้เ รียน 
ไดเ้ตรียมความพร้อมในหลากหลายดา้น รวมทั้งระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่ มาตรฐานและ
การประเมิน หลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาครู สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 
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ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศเน้นการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาทกัษะในด้านการส่ือสาร นวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ ดังนั้นการพฒันาส่ือ 
การสอนและแหล่งการเรียนรู้ควรจะมีการพฒันานวตักรรมเพื่อจะช่วยส่งเสริมทกัษะด้านต่าง ๆ 
ของผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษากา้วทนัโลกในศตวรรษท่ี 21 เช่นกนั ขอ้คิดดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้นให้
เห็นว่า การจดัการเรียนรู้ส าคญักว่าความรู้ ครูผูส้อนในยุคศตวรรษท่ี 21 จะต้องพฒันาความรู้ 
ของตนเองเ ป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้ในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการส่ือสารมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการชั้ นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
และเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์ทางการศึกษา
อย่างสูงสุด ครูผูส้อนไม่ใช่ผูม้อบความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผูอ้อกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ไปพร้อมกบัผูเ้รียน ความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายของการเรียนรู้อีกต่อไป เน่ืองจากความรู้นั้นมีมากมาย
มหาศาลเกินกว่าท่ีจะมอบให้ผูเ้รียนทั้งหมดได้ กอปรกบัผูเ้รียนในศตวรรษใหม่ มีวิธีการคน้หา
ความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนแห่ง ทั้ งในโลกออนไลน์และส่ิงแวดล้อม การศึกษาไทยจึงต้อง
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ให้ทนัสถานการณ์โลก วางเป้าหมายท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทกัษะในการคน้ควา้ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดรับกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ จะเป็นตวักลางส าคญัของ
กระบวนการเรียนการสอนระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ซ่ึงปัจจุบนั พบวา่ สถานศึกษาหลายแห่งมีการน า
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใชห้ลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: 
CAI) การเ รียนการสอนผ่านเว็บ  (Web - Based Instruction: WBI) การเ รียนอิ เล็กทรอนิกส์   
(E-Learning) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และกระบวนการฝึกอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Training) เป็นตน้ 

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์ (อา้งถึงใน ณิรดา เวชญาลกัษณ์, 2559, 15) 
ไดแ้ปลบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการสอนใหน้อ้ย เรียนใหรู้้มากข้ึน (Teach Less, Learn More) 
ไวว้่า คือ กรอบวิสัยทศัน์ดา้นการศึกษาของสิงคโปร์ ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเตรียมประเทศให้พร้อมเขา้สู่
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivist 
Learning) โดยเช่ือวา่ความรู้เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ท่ีเป็นของตนเองข้ึนมาจากความรู้
ท่ีมีอยูเ่ดิม หรือจากความรู้ท่ีไดรั้บเขา้มาใหม่ ดงันั้นชั้นเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงโดย 
1) ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์(Creative) ผูส้อนตอ้งใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัและสร้างความรู้
โดยเกิดจากความเขา้ใจของผูเ้รียนเอง 2) ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน (Active Learning) 
สร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน 
(Collaborative Learning)  3) ผูส้อนควรปรับเปล่ียนบทบาทจากครู (Teacher) สู่ผูใ้ห้ค  าแนะน า 
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(Facilitator) โดยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้โดยการคน้ควา้อย่างอิสระ (Independent Investigation) 
จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and 
Communication Technology: ICT) เ ป็นฐาน ซ่ึ งการจัดการ เ รียน รู้โดยวิ ธีดังก ล่ าวข้า งต้น  
เป็นกระบวนการท่ีสามารถกระตุ้นพฤติกรรมให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและสามารถพฒันาตนเองให้เกิดทกัษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ได ้โดยผูเ้รียนจะเห็นความส าคญัของการเรียนรู้ดว้ยตนเองเป็นหลกั ดงันักวชิาการ 
โนลส์ (Knowles, 1975, 14-17) กล่าวถึง การเรียนรู้ดว้ยตนเองวา่มีความส าคญั 4 ประการ คือ  

1. บุคคลท่ีเรียนรู้ดว้ยการริเร่ิมของตนจะเรียนไดม้ากกว่า ดีกว่าบุคคลท่ีเป็นเพียงผูรั้บ
หรือรอให้ผูส้อนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ บุคคลท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง จะเรียนอยา่งตั้งใจ มีจุดมุ่งหมาย 
และมีแรงจูงใจสูง สามารถใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ไดดี้กวา่ และยาวนานกวา่บุคคลท่ีรอรับการ
สอนแต่อยา่งเดียว 

2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความสอดคลอ้งกบักระบวนการทางธรรมชาติของจิตวิทยา
พฒันาการ เม่ือแรกเกิดบุคคลต้องพึ่ งผูอ่ื้น จ าเป็นต้องมีบิดามารดา ปกป้องและตดัสินใจแทน  
แต่เม่ือบุคคลเติบโตข้ึนมีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึนจะค่อย ๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ 
ไม่ตอ้งพึ่งผูอ่ื้น ไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมหรือก ากบัของผูอ่ื้น จะมีความเป็นตวัของตวัเองเพิ่มข้ึน 
สามารถด าเนินชีวติไดด้ว้ยตนเอง และช้ีน าตนเองได ้

3. มีนวตักรรมทางการศึกษาเพิ่มข้ึนมาก เช่น มีหลักสูตรใหม่ ชั้ นเรียนแบบเปิด 
การศึกษาอย่างอิสระ โปรแกรมการเรียนท่ีเปิดให้บริการส าหรับบุคคลภายนอก เป็นตน้ รูปแบบ
ของนวตักรรมเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นความรับผิดชอบของผูเ้รียนท่ีจะตอ้งเร่ิมจากการริเร่ิม การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

4. ความเปล่ียนแปลงของโลกหลาย ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการแนวคิดใหม ่
ในการศึกษา ไดแ้ก่ 

4.1 ความรู้ต่าง ๆ ท่ีมนุษยเ์รียนรู้ และสะสมไวจ้ะค่อย ๆ ลา้สมยัและหมดไปภายใน
เวลา 10 ปี หรือนอ้ย ดงันั้นจึงตอ้งพฒันาทกัษะดงักล่าวเม่ือบุคคลจบการศึกษาไปแลว้ ก็ยงัสามารถ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้เพื่อพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ใหม่เท่าทนัโลก 

4.2 ความหมายของ “การเรียนรู้” หมายถึง การท่ีผู ้เ รียนเร่ิมเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  
จากส่ิงแวดล้อมรอบตัวผูเ้รียน เช่น เรียนรู้จากบิดา มารดา เพื่อน ครู สถาบันต่าง ๆ หรือจาก
ส่ือมวลชน เป็นตน้ นัน่คือ การเรียนรู้จะเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวติ และบุคคลสามารถเรียนรู้
ไดต้ลอดชีวติ 
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4.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง จะไม่จ  ากัดอายุผูเ้รียน ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจ 
เลือกเรียนตามความสนใจ และความต้องการท่ีจะเรียนรู้ ผูเ้รียนท่ีอยู่ในวยัเยาว์ควรเน้นทกัษะ 
การเ รียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ใช้ทักษะน้ีในการแสวงหาความ รู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
การเปล่ียนแปลงของโลก 

สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเรียนรู้และการพฒันาร่วมกัน
ระหวา่งผูเ้รียนและครู เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีความสุข เกิดทกัษะท่ีพึงประสงค์
ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ท่ีมีไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
ซ่ึง ครูผูส้อนตอ้งออกแบบการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ตามเป้าหมาย สอดคลอ้ง
กบัไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2557) กล่าวถึง คุณลกัษณะของครูไทยในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งประกอบดว้ย
คุณลักษณะส าคัญ 7 ประการ คือ (1) สร้างและบูรณาการความรู้ได้ (2) มีความคิดวิเคราะห์ 
และสร้างสรรค์ (3) มีวิสัยทศัน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้รียน  
(4) ครูตอ้งรู้และเขา้ใจเทคโนโลยีใหม่ มีทกัษะใหม่ ๆ พร้อมทั้งช้ีแนะขอ้ดี ขอ้เสียให้ผูเ้รียนได้  
(5) มีทกัษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มตามศกัยภาพ และสร้างผลงานใหม่ ๆ (6) ต้องเข้มแข็ง 
ในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอ่ืน  ๆ ท าเพื่อสังคม (7) มีบทบาทน า 
ดา้นการสอนและวชิาชีพ พฒันาคุณภาพของโรงเรียนและในวชิาชีพร่วมกบัผูบ้ริหารมากข้ึน 

บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารเกีย่วกบัการจัดการเรียนรู้ 
นวลจิตต์ เชาวีรติพงศ์ (2545, 48-53) เสนอว่า ผู ้บริหารโรงเรียนมีบทบาทส าคัญ 

ในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1.  บทบาทในการสนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ผู ้บริหารโรง เ รียน 

ให้การสนบัสนุนส่ิงอ านวยการต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การจดัหาแหล่งเรียนรู้ การวิจยั 
ในชั้นเรียนการจดัหาส่ือ วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การจดัสรรงบประมาณสนับสนุน  
การเผยแพร่ผลงานครู และการใหข้วญัก าลงัใจ 

2. บทบาทในการก ากบั ติดตาม และประเมินผล วิธีการก ากบั ติดตามและประเมินผล
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ด าเนินการดงัน้ี 

2.1 การสร้างความตระหนกัในความส าคญัของการก ากบั ติดตามและประเมินผล 
2.2 การวางแผน การก ากบั ติดตามและประเมินผล 
2.3 การด าเนินการก ากบั ติดตามและประเมินผล 
2.4 การสรุปผลการด าเนินการ 

พนัธณีย ์วหิคโต (2545, 77-79) เสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ได ้ดงัน้ี 
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1. การวางแผนการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน แนะน าช่วยเหลือครู
เก่ียวกับการวิเคราะห์หลกัสูตร ผูเ้รียน สภาพแวดล้อม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจดัท า
แผนการสอน ส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือครูเก่ียวกับ 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ีวางไว ้โดยเนน้ให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
และกระบวนการปฏิบติังานกลุ่มสอดคลอ้งกบัความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 

3. การประเมินผลการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การส่งเสริม สนบัสนุน แนะน า ช่วยเหลือครูเก่ียวกบั
การประเมินผลผูเ้รียน ระหว่างสอนและหลงัการสอน โดยวิธีการท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การสังเกต 
การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน 
การสอน 

4. การปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การส่งเสริม สนบัสนุน เสริมแรง 
แนะน าช่วยเหลือครู เก่ียวกบัการน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อจะน าไปเป็นขอ้มูลใน
การแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียน 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย ์(2551, 21) กล่าวว่า การให้โอกาสทางการศึกษาและปรับปรุง
การศึกษาในโรงเรียนหรือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งด าเนินงาน
เก่ียวขอ้งกบัการแสวงหา และเขียนปรัชญา วสิัยทศัน์  จุดประสงคข์องการจดัการศึกษาของโรงเรียน
ออกมาใหช้ดัเจน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรไดป้ฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น จะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจในหลกัสูตรเป็นอยา่งดี แนะน าให้ครูในโรงเรียนรู้จกัใชแ้ละท าแผนการสอน โครงการสอน 
บนัทึกหลังสอน รู้หลักในการท าตารางสอน จดัวิชาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นผูใ้ห้การนิเทศ  
หรือแสวงหาผูเ้ช่ียวชาญมานิเทศแก่ครู ใหรู้้จกัเลือกแสวงหา อุปกรณ์และแนะน าใหค้รูและนกัเรียน
ไดค้น้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม ส่งเสริมให้ครูรู้จกัประเมินผลการเรียนการสอน ให้รู้จกัน าผลการสอบ
มาปรับปรุงในดา้นการสอน 

รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2553, 95-96) กล่าววา่ ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุน
ครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลักและมีบทบาทส าคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ผูบ้ริหารจึงตอ้งสนบัสนุนใหค้รูท าความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัการส าคญั เพราะจะช่วยในการ
ปรับเปล่ียนแนวคิดในการจดัการเรียนรู้ เม่ือแนวคิดเปล่ียน การกระท าย่อมเปล่ียนตามไปด้วย 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัมีบทบาทส าคญั คือ บทบาทในการสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ผู ้บริหารเป็นผู ้มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะท าให้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ 
ในการศึกษาประสบความส า เ ร็จ ส่งผลต่อคุณภาพของผู ้เ รียนให้ เป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  
ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไวใ้นความมุ่งหมายและหลักการ 
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ซ่ึงตอ้งการให้คนไทยมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรมจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  นอกจากน้ี
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัยงัช่วยปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งกบัผูเ้รียนเก่ียวกบัความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ การพึ่ งพาตนเอง การใฝ่รู้อยู่เสมอ การเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความเสมอภาค การเคารพกฎหมาย ความรู้สากล 
ประชาธิปไตย ศิลปวฒันธรรมของชาติ และการเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
อยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวสิัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารจดัการแบบเดิมท่ีเคยใช ้
เพื่อตอบรับกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ การบริหารจดัการท่ีเน้นบุคคลเป็น
ส าคญั ซ่ึงค านึงถึงความตอ้งการ ความแตกต่าง ความสนใจ ความเอ้ืออาทร ความตอ้งการมีส่วนร่วม 
ของบุคลากรทุกคน วิสัยทศัน์น้ีจะส่งผลให้ผูบ้ริหารปรับพฤติกรรมการบริหารเป็นแบบอยา่งแก่ครู 
ซ่ึงจะถ่ายโอนไปถึงพฤติกรรมการจดัการสอนของครูท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั บทบาทของผูบ้ริหารท่ี
เอ้ือต่อบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ สนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียน 
การสอน ก ากบัติดตามประเมินผล 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะ 
หมวด 4 แนวการจดัการศึกษาท่ีเนน้ “ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด” สรุปไดด้งัน้ี 

1. จดัการเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญัและค านึงถึงความสนใจ ความถนัด วิถีชีวิต 
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการพฒันาตนเองตามความสามารถ 

2. จดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง 
3. จดัใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการคิดเป็น จดัการได ้และประยกุตใ์ชผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ 
4. จดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั 
5. ใชก้ระบวนการวจิยัมาพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
6. จดัให้มีการบูรณาการผลงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และขา้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

บูรณาการเช่ือมโยงวถีิชีวติ และบูรณาการในการจดัท าโครงงาน 
7. จดัการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุน่ตามเหตุการณ์ สภาพทอ้งถ่ิน ผูเ้รียน สาระการเรียนรู้

และเวลา 
8. สอดแทรกการอบรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 
9. ใชส่ื้อการเรียนรู้ทุกประเภท ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือเทคโนโลย ีส่ือบุคคล ส่ือธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม ส่ือกิจกรรม/กระบวนการ และส่ือวสัดุอุปกรณ์ 
10. ใชแ้หล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 



17 

 

11. จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
12. วดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
13. ศึกษาติดตามขอ้บกพร่องของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
สรุปได้ว่า บทบาทหน้าท่ีของผู ้บริหารเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้นั้ น ผู ้บริหาร

สถานศึกษาจะตอ้งวางแผนจดัการเรียนรู้ให้ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน ชุมชน 
และสอดคลอ้งกบับริบท วิถีชีวิตจริงของผูเ้รียนเหมาะสมกบัศกัยภาพของแต่ละบุคคล  สามารถ
เช่ือมโยงน าไปใช้ในชีวิตจริงได ้รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  
จดับรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุกเวลา ทุกสถานท่ี ใช้
กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 
สนบัสนุนครูผูส้อนท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ และให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยผูบ้ริหาร
ตอ้งบริหารการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ และการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
การบริหารการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ความหมายของการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะสามารถบริหารการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนั้ น 

จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายของค าวา่ “การบริหารการจดัการเรียนรู้” ก่อน ซ่ึงค าวา่การบริหารการ
จดัการเรียนรู้ เป็นการน าค า 2 ค  ามาประสมกนั คือค าว่า “การบริหาร” และ “การจดัการเรียนรู้” 
 จึงท าให้มีความหมายท่ีกวา้งขวางครอบคลุมบริบททั้งหมดของสถานศึกษา และบ่งบอกว่าเป็น
ภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ส่วนการจดัการเรียนรู้จะมี
ความหมายท่ีแคบลงถึงกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้จะมีความหมาย
ท่ีเจาะจงเฉพาะถึงผลท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายของการบริหารการจดัการ
เรียนรู้อยา่งชดัเจน จึงขอน าเสนอความหมายแยกแต่ละค าดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายของการบริหาร การบริหารเป็นภารกิจของผูบ้ริหารซ่ึงครอบคลุมงาน 
ทุกด้านขององค์การ ดังท่ี ลูเนนเบอร์กและออร์นสไตน์ (Lunenburg and Ornstein, 1996, 5-6)  
แสดงทัศนะต่อการบริหารและการจัดการไว้ว่า การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Sciencetific 
Management) เป็นการมุ่งค้นหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการจัดการกับงานเฉพาะด้าน ในขณะท่ี 
การบริหารการจัดการ (Administrative Management) ให้ความสนใจต่อการบริหารองค์การ 
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ทั้ งระบบมิใช่เพียงด้านใดด้านหน่ึงเท่านั้ น การบริหารจึงเป็นค า ท่ี มีกว้างกว่าการจัดการ  
ซ่ึงแนวความคิดน้ี สอดคล้องกบัท่ี สมพงศ์ เกษมสิน (2550, 6) ให้ความหมายไวว้่า การบริหาร 
หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ในการน าเอาทรัพยากรการบริหารมาใชต้ามกระบวนการบริหาร 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความหมายของการจดัการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ เป็นค าศพัทท่ี์พฒันามาจากค าว่า 
“การสอน” ซ่ึงเป็นค าท่ีใชก้นัมายาวนานนบัตั้งแต่มีการเรียนการสอนเกิดข้ึนในโลก ทิศนา แขมมณี 
(2550, 3) อธิบายว่า การสอนเป็นการบอกกล่าว สั่ง อธิบาย ช้ีแจง หรือแสดงให้ดู การสอน 
จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะ และเจตคติต่าง ๆ ของครูไปสู่ผูเ้รียน โดยครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญั
ในการจดัการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของตน ผูเ้รียนเป็นผูรั้บการถ่ายทอดความรู้
ตามแต่ครูจะให ้ครูจึงเป็นศูนยก์ลางของการสอน และใชค้  าเรียกกระบวนการน้ีวา่ “การจดัการเรียน
การสอน” ต่อมาเม่ือวิทยาการทางการศึกษากา้วหนา้มากข้ึน แนวคิดในการสอนเร่ิมเปล่ียนไปเป็น
การให้ความส าคญักบัผูเ้รียนโดยมีแนวคิดว่าการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะเกิดข้ึนได้ดีจากการได้คิด
วิเคราะห์และลงมือปฏิบติัไม่ใช่การรับความรู้จากครูแต่เพียงอยา่งเดียว ผูเ้รียนจึงควรเป็นศูนยก์ลาง
ของการเรียนการสอน ส่วนครูมีบทบาทในการฝึกฝน การแนะน า การจัดเตรียมและอ านวย 
ความสะดวกส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน แนวคิดใหม่น้ีคือ แนวทางในการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ค าว่า การจดัการเรียนการสอนจึงเปล่ียนไปใช้ค  าว่า “การจดัการเรียนรู้” 
แทนตามบทบาทของครูท่ีเปล่ียนไป  

วีระ พลอยครบุรี (2545, 85-93)  กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหรือ
วธีิการจดักิจกรรม ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด มีอิสระในการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ  
จนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูมีการวางแผนการจดัประสบการณ์  
การเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

3. ความหมายของการบริหารการจดัการเรียนรู้ จากความหมายของ “การบริหาร”  
และ “การจดัการเรียนรู้” ดงักล่าวสรุปไดว้า่ การบริหารการจดัการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาและชุมชนมาใช้ตามกระบวนการบริหารองค์การ 
ทั้งระบบ เพื่อการส่งเสริม สนบัสนุน และเอ้ืออ านวยให้ผูส้อนสามารถวางแผน จดักระบวนการเรียน
การสอน และจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องเหมาะสมกับผูเ้รียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท าให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์และพฒันากระบวนการคิด
และทกัษะต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(เขม็ทอง ศิริแสงเลิศ, 2556, 29)   
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สอดคล้องกบั มุทิตา ไหลหร่ัง (2557, 16) ให้ความหมายของการบริหารการจัดการ
เรียนรู้ว่าหมายถึง การท่ีผูบ้ริหาร ส่งเสริม สนับสนุน และเอ้ืออ านวยให้ครูสามารถวางแผน 
จดักระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งเหมาะสมกบัความถนดัและ
ความสนใจของผูเ้รียน โดยมีการใช้ส่ือ นวตักรรมและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การบริหารการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารส่งเสริม 
สนับสนุน รวมถึงอ านวยความสะดวกให้ครูได้จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ  
เป็นการส่งเสริมให้ครูวางแผน จดักระบวนการเรียนการสอน และจดักิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  
อยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน การส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ และใชส่ื้อนวตักรรม
ในการจดัการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จกัการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ครูวดัและ
ประเมินผลนกัเรียนตามสภาพจริงอยา่งหลากหลาย และครูสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
พฒันาผูเ้รียนส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต้องใช ้

แนวทางการพฒันาสถานศึกษาทั้งระบบ ดงัท่ีส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, 11) ระบุไว้
ในขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) วา่จะตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา
และการเ รียนรู้อย่าง เป็นระบบ โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อใหค้นไทย
ทุกคนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั อย่างมีคุณภาพในทุกระดบั
และประเภทการศึกษา 

นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ ์ เบญจลกัษณ์ น ้าฟ้า และชดัเจน ไทยแท ้(2545, 21-22) ก าหนด
องคป์ระกอบท่ีบ่งช้ีวา่มีการพฒันาสถานศึกษาทั้งระบบไว ้ดงัน้ี 

1. มีการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาท่ีมีจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
อยา่งชดัเจน 

2. มีการก าหนดแผนยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
3. ก าหนดแผนการด าเนินงานในทุกองคป์ระกอบไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายและเป็นไป

ตามแผนยทุธศาสตร์ 
4. จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
5. จดัท ารายงานประจ าปีเพื่อรายงานผูเ้ก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบัแนวทางการประกนั

คุณภาพจากภายนอก 
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องคป์ระกอบทั้ง 5 ประการน้ี จดัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2545) กล่าววา่ สถานศึกษาสามารถก าหนดตวับ่งช้ีท่ีเป็นบริบท
หรือเอกลกัษณ์ของสถานศึกษาเพิ่มเติมจากมาตรฐานการศึกษาได ้จึงมีองคป์ระกอบท่ีสถานศึกษา
ควรน ามาใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ดงัต่อไปน้ี 

1. ด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยยดึมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
2. วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้รียนและชุมชน  

โดยจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เ รียน เพื่อพัฒนาผู ้เ รียนให้บรรลุตามเป้าหมาย 

ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพฒันาตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นครูท่ีเช่ียวชาญ 

ในการสอนอยา่งแทจ้ริง 
5. มีการท าวิจยัในชั้นเรียนและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงปัญหาท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้

ของผูเ้รียน 
6. มีการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นระบบ และทนัสมยั 
7. มีการประเมินตนเองและจดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  

เพือ่รายงานใหชุ้มชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ 
จากองค์ประกอบท่ีบ่งช้ีว่ามีการพฒันาสถานศึกษาทั้งระบบ เม่ือพิจารณาเฉพาะส่วน 

ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ พบวา่องคป์ระกอบของการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญั มี 4 ดา้น 
ดงัน้ี ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยท่ีี
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงจะกล่าวถึงองค์ประกอบ 
แต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษา นอกจากจะหมายถึง
หลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางแลว้ ยงัหมายรวมถึงหลกัสูตรสถานศึกษาดว้ย 
องค์ประกอบดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้น้ีเป็นส่ิงส าคญัในการก าหนดแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีความเข้าใจ
เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการประเมินผล 
ตลอดจนสามารถพฒันาครูให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาได้ ในขณะเดียวกัน  
ครูก็ตอ้งมีความเขา้ใจหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ สามารถออกแบบคดัสรรกระบวนการเรียนรู้ 
และจดัเตรียมประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ
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ตามมาตรฐานการเรียนรู้ เช่นกนั ก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการบริหารการจดัการเรียนรู้ ทั้งผูบ้ริหารและ
ครูจึงควรมีความเขา้ใจความหมายของหลกัสูตรก่อน 

1.1 ความหมายของหลกัสูตร เซยเ์ลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor, Alexander 
and Lewis, 1981, 8) ใหค้วามหมายของหลกัสูตรไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ วา่ หมายถึง แผนการเรียนการสอน
ท่ีจดัโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่บุคคลท่ีได้รับการศึกษา ซ่ึงโอลิวา (Oliva, 1992, 8-9) อธิบายว่า 
หลกัสูตร หมายถึง แผนงานหรือโครงการท่ีจดัประสบการณ์ทั้งหมดให้แก่ผูเ้รียน โดยแผนงาน 
ต่าง ๆ จะถูกก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีขอบเขตกวา้งขวาง หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทาง 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ หลกัสูตรจึงอาจเป็นหน่วย (Unit) เป็นรายวิชา (Course) 
หรือเป็นล าดบัของรายวิชา (Sequence of Course) ก็ได ้ และแผนงานหรือโครงการดงักล่าวอาจจดั
ข้ึนไดท้ั้งในและนอกหอ้งเรียน ภายใตก้ารด าเนินงานของสถานศึกษา 

จากความหมายของหลกัสูตรดงักล่าว แสดงวา่หลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัในการจดัการ
เรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นแผนหรือส่ิงท่ีก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการจดัการเรียนการ
สอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัเป็นส่ิงท่ีก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเป็น
การประกันว่าผูเ้รียนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยรายละเอียดท่ีบ่งช้ีว่าผูเ้รียนในแต่ละ
ระดบัชั้นควรเรียนรู้อะไร และมีเน้ือหาสาระมากน้องเพียงใด ควรไดรั้บการฝึกฝนให้มีทกัษะใน
ดา้นใด และควรมีพฒันาการในภาพรวมอยา่งไร (ธ ารง บวัศรี, 2532, 6-7) 

หลกัสูตรท่ีใช้ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ไดมี้การพฒันาและ
ปรับปรุงมาเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
เนน้การพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม และแนวนโยบายของรัฐในการกระจายอ านาจการศึกษา ดงันั้น
ผู ้บริหารสถานศึกษาจึงควรศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพื่อน าไปใช้กรอบและทิศทางในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา และจดัการ
เรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ลักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม และ
สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

ส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร เพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย 
ได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน้ือหาสาระ กระบวนการจดัการเรียนรู้ และการประเมินผล  
ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552, 5-9) ก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัจะกล่าวต่อไปตามล าดบั ดงัน้ี 
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1.2 จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนเม่ือส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานไว ้5 ประการ 
คือ 

1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  
มีวินยั และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.2 มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด  
การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ 

1.2.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
1.2.4 มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ใน

วถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
1.2.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย อนุรักษแ์ละพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 

1.3 สาระการเรียนรู้ เน่ืองจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 ยึดหลกัการตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ท่ีแบ่งเชาวปั์ญญาของมนุษยอ์อกเป็น 
8 ดา้น ดงันั้น จึงก าหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระคือ 

1.3.1 ภาษาไทย มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะและวฒันธรรมในการใช้ภาษา 
เพื่อการส่ือสาร มีความช่ืนชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจ าชาติ 

1.3.2 คณิตศาสตร์ มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ทกัษะ และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา การด าเนินชีวิต และศึกษาต่อ ให้เป็นคนท่ีมีเหตุผล มีเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์

1.3.3 วิทยาศาสตร์ มุ่งให้ผู ้เ รียนสามารถน าความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการศึกษา คน้ควา้หาความรู้และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ มีการคิดอย่างเป็น
เหตุเป็นผล สามารถคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และมีจิตวทิยาศาสตร์ 

1.3.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถอยู่ร่วมกนัใน
สังคมไทยและสังคมโลกอยา่งสันติสุข เป็นพลเมืองดี ทีศรัทธาในหลกัธรรมของศาสนา เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม มีความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย 
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1.3.5 สุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ทกัษะ และเจตคติ
ในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามยัของตนเองและผูอ่ื้น สามารถป้องกนัและปฏิบติัต่อส่ิงต่าง ๆ  
ท่ีมีผลต่อสุขภาพอยา่งถูกวธีิ และมีทกัษะในการด ารงชีวติ 

1.3.6 ศิลปะ มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะในการคิดริเร่ิม มีจินตนาการ 
สามารถสร้างสรรคง์านศิลปะ สุนทรียภาพ และเห็นคุณค่าของศิลปะ 

1.3.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีดี
ในการท างาน การจดัการ การด ารงชีวติ การประกอบอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยี 

1.3.8 ภาษาต่างประเทศ มุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และวฒันธรรม 
ในการใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ระบุส่ิงท่ีผู ้เรียน 
พึงรู้และปฏิบติัไดโ้ดยก าหนดเป็นตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในแต่ละระดบัชั้น ดงันั้น มาตรฐานการเรียนรู้
นอกจากจะเป็นแนวทางส าหรับครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
และประเมินผลการเ รียนรู้แล้ว  มาตรฐานการเ รียนรู้ย ัง เ ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ  
เพื่อประกนัคุณภาพผูเ้รียนไดอี้กประการหน่ึงดว้ย 

1.4 กระบวนการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากสถานศึกษาตอ้งยึดหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้น ครูจึงตอ้งจดักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อใหส้อดคลอ้ง
เหมาะสมกบัผูเ้รียนและท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้มีให้
เลือกใชอ้ยูม่ากมายหลายแบบ เช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้แบบเชิญ
ชวน กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิดวเิคราะห์ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์และการแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบติั กระบวนการเรียนรู้ดว้ยการวจิยั กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย เป็นตน้ 

กระบวนการเหล่าน้ี เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีครูควรจดัให้แก่ผูเ้รียน 
เพราะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน ดงันั้น ครูจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจ
กระบวนการเรียนรู้ สามารถเลือกใช้และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
สาระการเรียนรู้ได ้นอกจากนั้น ครูควรมีเทคนิคในการสอนท่ีดี มีส่ือและแห่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
และมีกระบวนการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ท่ีดีดว้ย 

1.5 การประเมินผล การจัดการเรียนรู้ จ  าเป็นต้องมีการวดัและการประเมินผล  
เพื่อตรวจสอบว่าผู ้เ รียนได้มีการเ รียนรู้ตามมาตรฐานการเ รียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว้ห รือไม่ 
และตรวจสอบวา่กระบวนการการจดัการเรียนรู้ยงัมีส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันาการเรียนรู้
ของผู ้เ รียนให้ ดี ข้ึนกว่า เดิม โดยทั่วไปการว ัดและการประเมินผลการเ รียนรู้ของผู ้เ รียน 
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มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน และการประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน 
การประเมินผลของกระบวนการจดัการเรียนรู้ ครูควรเน้นการวดัและประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน  
ซ่ึงจะต้องเป็นการประเมินตามตัวช้ีวดัของมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสะท้อนสมรรถนะส าคัญ  
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

1.5.1 ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละคร้ัง ควรมีการประเมินเป็นประจ า 
และสม ่าเสมอ 

1.5.2 ใช้เทคนิคในการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม 
การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน/ ช้ินงาน/ภาระงาน การตรวจแฟ้มสะสมงาน  
และการทดสอบ เป็นตน้ โดยมีผูป้ระเมินหลายฝ่าย เช่น ครูเป็นผูป้ระเมิน เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผูเ้รียนประเมินตนเอง และการใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการประเมิน 

1.5.3 จุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน มุ่งวดัว่าพฒันาการของผูเ้รียนเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด และจะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาเพิ่มเติมในเร่ืองใด ทั้งน้ี เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งวางแผนมีอยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ 

1) การวางแผนเก่ียวกบัหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ ซ่ึงจะตอ้งยึดตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้นั้ นควร
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติหรือสภาพสังคมท่ีผูเ้รียนใชชี้วติอยู ่

2) การวางแผนการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีจะตอ้งยึดความแตกต่างระหวา่ง
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและ
ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน 

3) การวางแผนการวดัและประเมินผล ทั้งเพื่อประเมินพฒันาการของ
ผูเ้รียน และประเมินเพื่อตดัสินผลการเรียน โดยการก าหนดเกณฑ์และตวัช้ีวดัไวใ้ห้สอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 

2. องคป์ระกอบดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการจดัการเรียนรู้ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารการจดัการเรียนรู้ แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ ผูท่ี้อยูภ่ายในสถานศึกษา และผูท่ี้อยูภ่ายนอก
สถานศึกษา 

2.1 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการจดัการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม คือ 

2.1.1 กลุ่มผูจ้ดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ครูซ่ึงเป็นผูท่ี้รับผิดชอบการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่
ผูเ้รียนโดยตรง บุคลากรกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีมากท่ีสุดในสถานศึกษา และรับผิดชอบไม่เพียงแต่ 
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การเรียนการสอนและการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยงัต้องรับผิดชอบการวดัเลเประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ย ภารกิจของครูหรือผูจ้ดัการเรียนรู้ มีดงัน้ี 

1) ด าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยยึดวตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ 
และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

2) ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 

3) ออกแบบและวางแผนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความสนใจ 
ความถนดั และความสามารถของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  

4) วางแผนการจดัการเรียนรู้และใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวิตและประสบการณ์ของผูเ้รียน รวมถึงการร่วมวางแผนการจดัการ
เรียนรู้กบัปราชญท์อ้งถ่ิน 

5) จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ
ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

6) จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิด 
การเรียนรู้ 

7) จดัท าหรือจดัหาส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีกระตุน้ความสนใจ 
และพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

8) ด าเนินการท าการวิจัยในชั้ นเรียนและน าผลไปใช้ในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

9) ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนอย่างเท่ียงตรง 
สม ่าเสมอ และดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

10) น าผลการประเมินมาใชใ้นการพฒันาผูเ้รียน และปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอนของตนเอง 

11) จดัท าสถิติขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน เพื่อประโยชน์ในการแนะ
แนว การพฒันาและการส่งต่อผูเ้รียน 

12) พฒันาตนเองด้านความรู้ และทกัษะด้านการสอนและการจัดการ
เรียนรู้ รวมถึงพฒันาความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

2.1.2 กลุ่มผูส้นับสนุนการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ 
บรรณารักษ์  นักเทคโนโลยีการศึกษา  ซ่ึงมีทั้ งผูว้างแผนและผลิตส่ือหรือบุคลากรประจ าศูนย ์
โสตทัศนศึกษา โปรแกรมเมอร์ หรือผูเ้ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และบุคลากรประจ าศูนย์
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คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มบุคลากรเหล่าน้ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและไดรั้บ
การฝึกอบรมเฉพาะด้าน หน้าท่ีหลักของบุคลากรกลุ่มน้ีนอกเหนือจากการดูแลรับผิดชอบงาน 
ในหนา้ท่ีของตนแลว้ คือ การใหค้  าแนะน าปรึกษา ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน เสนอแนะ และจดัหา 
จดัเตรียมส่ือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ครู 

2.1.3 ก ลุ่มผู ้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยผู ้อ  านวยการสถานศึกษา  
รองผู ้อ  านวยการสถานศึกษา ผู ้จ ัดการหรือผู ้รับใบอนุญาตในกรณีท่ีเป็นสถานศึกษาเอกชน  
ภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีดงัน้ี 

1) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนในการบริหารจัดการศึกษา 
ใหส้อดคลอ้งกนั และมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 

2) มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของผูเ้รียนและชุมชน โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

3) อ านวยการใหมี้การพฒันาส่ือ ขอ้มูลสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนรู้ และพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลกัษณะตามท่ีก าหนด 

4) ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก แหล่งวิทยาการ  
และปราชญท์อ้งถ่ิน เพื่อน าทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ 

5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดท้  าการวิจยัในชั้นเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพฒันาตนเองให้มีทกัษะ 
ในการสอนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

7) จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและด าเนินการ 
อยา่งต่อเน่ือง 

8) มีการก ากบั ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 
2.1.4 กลุ่มผูเ้รียน ไดแ้ก่ ตวัผูเ้รียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ 

ท่ีส าคญัยิ่ง และเป็นเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา กลุ่มผูเ้รียนมีภารกิจท่ีจะตอ้ง
พฒันาตนเองใหมี้ความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ดงัน้ี 

1) ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง 
2) รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  

สรุปและสร้างองค์ความรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ตามกิจกรรมท่ีครูไดอ้อกแบบไว ้
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3) ใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนรู้กบักลุ่ม 
4) จัดท ารายงานและผลิตผลงานท่ีเกิดจากการศึกษาเรียนรู้ และจาก

ความคิดสร้างสรรค ์
5) ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
6) ฝึกฝนตนเองใหมี้วนิบั มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม 
7) น าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

2.2 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการจดัการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.2.1 กลุ่มผูป้กครอง ไดแ้ก่ บิดา มารดา และญาติ หรือบุคคลอ่ืนท่ีดูแลผูเ้รียน  
ซ่ึงรับผดิชอบการเรียนรู้ของผูเ้รียนเม่ืออยูท่ี่บา้น บุคคลกลุ่มน้ีมีภารกิจ ดงัน้ี 

1) ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และก ากับติดตามเรียนรู้ของผู ้เ รียน 
โดยประสานกบัครู 

2) ใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาในกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาจดัข้ึน 
3)  ให้ความเห็นและข้อ เสนอแนะต่อการจัด กิจกรรมการเ รียนรู้ 

ของสถานศึกษา 
4) จดักิจกรรมของครอบครัวท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนทั้งภายในบา้น 

และภายนอกบา้น 
2.2.2 กลุ่มวทิยากรของแหล่งเรียนรู้ ไดแ้ก่ บุคคลในองคก์าร สถานประกอบการ 

และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต สอน หรือฝึกปฏิบติังาน
ใหแ้ก่ผูเ้รียน ทั้งท่ีเป็นวทิยากรในแหล่งเรียนรู้เอง และรับเชิญเป็นวทิยากรท่ีสถานศึกษา บุคคลกลุ่มน้ี
มีภารกิจ ดงัน้ี 

1) วางแผนร่วมกบัครุในการจดัการเรียนรู้ให้มีเน้ือหาสาระท่ีสอดคล้อง
กบัหลกัสูตรโดยเนน้การบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน 

2) จดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีเป็นประสบการณ์ตรง และผูเ้รียนสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริงรวมทั้งสร้างเสริมผูเ้รียนดา้นคุณธรรมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยประสานกบัครู 
4) จดัท าหรือจดัหาส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ท่ีกระตุน้ความสนใจและ

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติั 
5)  บ า รุงรักษาแหล่งเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพดีและมีความเหมาะสม 

ต่อการจดัการเรียนรู้อยูเ่สมอ 
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6) ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพฒันาและปรับการบริหารการจดัการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 

2.2.3 กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ปราชญท์อ้งถ่ิน หรือปราชญช์าวบา้น รวมถึง
ผูน้ าทางศาสนาท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงเก่ียวข้องกับวิถีการด ารงชีวิตและการสืบสาน
วฒันธรรมท้องถ่ิน บุคคลกลุ่มน้ีมีภารกิจคล้ายคลึงกบักลุ่มวิทยากรของแหล่งเรียนรู้ แต่จะเน้น 
ในเร่ืองวฒันธรรมประเพณี และปลูกฝังจิตส านึกใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของวฒันธรรม ประเพณีท่ีมีอยู ่
รวมถึงการอนุรักษ์และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้ด ารงอยู่อย่างสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูเ้รียน
ต่อไป ซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารการจดัการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ลว้นมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยครูและสถานศึกษาซ่ึงมีหนา้ท่ีในการจดัการเรียนรู้
โดยตรง จะตอ้งเป็นแกนกลางในการบริหารและประสานงานให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

3. องคป์ระกอบดา้นส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ หมายถึง ส่ิงของ
หรือทรัพยากรท่ีน ามาใช้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู ้เรียนดีข้ึน  
ส่ือและเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในกระบวนการเรียนการสอนสมยัใหม่ ซ่ึงการเลือกส่ือและ
เทคโนโลยีใดมาใช้ จะต้องค านึงถึงวตัถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม และคุณลักษณะ 
ของผูเ้รียน รวมทั้งการพฒันาครูและบุคลากรผูส้นบัสนุนการจดัการเรียนรู้ให้สามารถใชป้ระโยชน์
จากส่ือและเทคโนโลยไีดอ้ยา่งช านาญดว้ย 

4. องค์ประกอบดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้หลากหลายชนิด 
เช่น หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการของเอกชน สถานท่ีประเภทต่าง ๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 
รวมทั้ งสถานท่ีตามธรรมชาติ จัดเป็นแหล่งวิทยาการท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับการบริหาร 
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และสามารถน ามาทดแทนการใช้ส่ือและเทคโนโลยีได้ 
ส าหรับสถานศึกษาท่ียงัไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณ การศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ 
เป็นช่องทางให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการได้พบเห็นของจริง ได้สัมผสั และลงมือปฏิบติั จึงเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและในสถานการณ์จริง ส่วนถูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น
เป็นบุคคลในสังคมและชุมชนท่ีสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เก่ียวกบัวิถีและแนวทาง
ด าเนินชีวติใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการบริหารการจัดการเรียนรู้ท่ีส าคัญ มี 4 ด้าน คือ 
องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ องคป์ระกอบดา้นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้ องคป์ระกอบดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ และองคป์ระกอบด้าน
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แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคป์ระกอบของการบริหารการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว จดัได้
วา่เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาสถานศึกษาทั้งระบบ  

บทบาทของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการเรียนรู้ 
จากองค์ประกอบดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ ผูท่ี้อยู่ภายใน

สถานศึกษาและผูท่ี้อยู่ภายนอกสถานศึกษา แต่กลุ่มท่ีมีบทบาทซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จของผูเ้รียน
โดยตรง ไดแ้ก่ กลุ่มผูจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเป็นครูและกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงในท่ีน้ีจึงขอน าเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกบับทบาทของครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

1. บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ ครูเป็นผูป้ฏิบติัท่ีน าหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้
แปลงไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เ รียน ครูจึงมีบทบาทท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
เป็นผูว้างแผนจดัการเรียนรู้ เป็นผูอ้  านวยความสะดวก และเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

1.1 บทบาทผูว้างแผนการเรียนรู้  เม่ือครูได้รับมอบหมายให้จดัการเรียนการสอน 
ในรายวชิาใด ส่ิงท่ีครูจะตอ้งด าเนินการเบ้ืองตน้ คือ การวางแผนการเรียนรู้ ตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1.1 ศึกษาท าความเขา้ใจผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยอาศยัข้อมูลท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน
อย่างรอบดา้น เช่น จ านวนผูเ้รียน เพศ อายุ ความถนดั ความสามารถ พฤติกรรม สภาพครอบครัว 
เป็นตน้ เพื่อจะไดว้างแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.1.2 ศึกษาท าความเขา้ใจหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์และ
เป้าหมายในการเรียนรู้ ก าหนดเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผูเ้รียน ก าหนดวิธีสอน 
กิจกรรม และวธีิการประเมินผล 

1.1.3 วางแผนการสอนแต่ละคร้ัง โดยก าหนดเร่ือง วตัถุประสงค์ เน้ือหา 
กิจกรรม วธีิการ ประเมิน ส่ือ เป็นตน้ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร บริบท และแหล่งเรียนรู้ 

1.1.4 ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อศึกษาปัญหา และหาทางเลือกในการ
ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ งน าผลจากการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงวางแผนการสอน และพฒันา 
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

1.2 บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก ในการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
ครูจะตอ้งจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้อย่างครบถว้น เพื่อเอ้ืออ านวยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยวางระบบและจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ คือ 

1.2.1 วางระบบในการเรียนรู้และส่ือสารกับผูเ้รียนให้มีความเข้าใจชัดเจน
ตรงกนัก่อนเร่ิมกิจกรรมการเรียนรู้ 
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1.2.2 วางระบบในการควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
ดว้ยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยโดยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการวางระบบ 

1.2.3 จดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ วิทยากร แหล่งเรียนรู้  
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และการใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

1.2.4 สร้างความสัมพนัธ์กบับุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อใหไ้ดรั้บการ
อนุเคราะห์เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

1.3 บทบาทผูจ้ดัการเรียนรู้ ในระหว่างการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  
ครูจะตอ้งมีบทบาทเป็นผูจ้ดัการหรือเป็นส่ือกลางในการท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 การสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผูเ้รียน 
1.3.2 การกระท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
1.3.3 การแนะน าวธีิการเรียนรู้และช่วยเหลือผูเ้รียน 
1.3.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 
1.3.5 การกระตุน้ใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมในกิจกรรม 
1.3.6 การดูแลใหกิ้จกรรมด าเนินไปตามแผน 
1.3.7 การสังเกต และการบนัทึกพฤติกรรมท่ีผูเ้รียนแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือ

รายกลุ่ม เพื่อปรับกิจกรรมใหเ้หมาะสม 
1.3.8 การใหข้อ้มูลป้อนกลบั ดว้ยการชมหรือใหข้อ้สังเกตเพื่อการปรับปรุง 
1.3.9 การประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปได้ว่า ครูเป็นผูป้ฏิบติัท่ีน าหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ไปสู่การจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ดงันั้น ครูจึงมีบทบาทท่ีส าคญัในการบริหารจดัการเรียนรู้ 3 ประการ คือ 
เป็นผูว้างแผนจดัการเรียนรู้ เป็นผูอ้  านวยความสะดวก และเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ 

2. บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการเรียนรู้  ผูบ้ริหารทางการศึกษา สามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริหารของหน่วยงานหรือองค์การ 
ท่ีมีหน้าท่ีจัดการศึกษาโดยตรง ได้แก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และกลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา  
ซ่ึงหมายถึง ผูบ้ริหารหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในด้านนโยบาย  
การก ากบัติดตาม หรือการบริการ แต่มิไดมี้หน้าท่ีในการจดัการศึกษาโดยตรง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบ้ริหารขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ดงันั้น บทบาท
ของผู ้บริหารในการบริหารจัดการเรียนรู้ในท่ีน้ี จึงขอกล่าวถึงเฉพาะบทบาทของผู ้บริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการบริหารการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา 5 ประการ  
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คือ เป็นผูจ้ดัระบบการจดัการเรียนรู้ เป็นผูส้นับสนุนระบบการจดัการเรียนรู้ เป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก เป็นผูนิ้เทศ และเป็นผูก้  ากบั ติดตามประเมินผล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 บทบาทผูจ้ดัระบบการจดัการเรียนรู้ ในการบริหารการจดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหาร  
มีบทบาทในการจดัระบบการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

2.1.1 ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

2.1.2 จดัโครงสร้างระบบการจดัการเรียนรู้ให้พร้อมส าหรับการปฏิบติั ดว้ยการ
จดัหน่วยงานเพื่อรองรับการจดัการเรียนรู้ 

2.1.3 จดับุคลากรเขา้สู่ต าแหน่งต่างๆ ตามความสามารถและความถนดั 
2.1.4 ก าหนดช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงาน

ต่างๆ 
2.2 บทบาทผูส้นับสนุนระบบการจดัการเรียนรู้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งให้การ

สนบัสนุนระบบการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
2.2.1 จดัใหมี้การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.2.2 พฒันาผูส้อนให้มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัหลกัสูตร การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน การใชส่ื้อและเทคโนโลย ีการวดัประเมินผล การวจิยัในชั้นเรียน ฯลฯ 
2.2.3 พฒันาบุคคลกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ให้มีความสามารถและเช่ียวชาญ

ในสาขาวชิาชีพของตน 
2.2.4 ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจแก่บุคลากรในการปฏิบติังาน 
2.2.5 จดัสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.2.6 ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

2.3 บทบาทผูอ้  านวยความสะดวก ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งจดัให้มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรู้ด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ดงัน้ี 

2.3.1 จดัหาส่ือ วสัดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3.2 จดัหาแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิทยาการและปราชญท์อ้งถ่ินภายในทอ้งถ่ินและ
ชุมชน 

2.3.3 จดัอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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2.3.4 ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ 

2.4 บทบาทผูนิ้เทศ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีบทบาทเป็นผูนิ้เทศการจดัการเรียน
การสอน โดยการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.4.1 ด าเนินการนิเทศและสร้างความตระหนักให้แก่ผูส้อน เพื่อปรับเปล่ียน
บทบาทการเป็นผูส้อนมาเป็นผูว้างแผนการเรียนรู้ ผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และผูจ้ดัการ
เรียนรู้ 

2.4.2 วางแผนการนิเทศร่วมกบัผูส้อน 
2.4.3 จดัให้มีกิจกรรมการนิเทศเพื่อพฒันาผูส้อนตามความตอ้งการและความ

สมคัรใจ 
2.5 บทบาทผูก้  ากับ ติดตาม ประเมินผล ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องมีบทบาทเป็น 

ผูก้  ากบั ติดตาม ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 
2.5.1 วางแผนการก ากบั ติดตาม ประเมินผล และส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย

ไดรั้บทราบ 
2.5.2 ก าหนดวตัถุประสงค ์ตวับ่งช้ี และเกณฑใ์นการประเมินผล 
2.5.3 ด าเนินการก ากบัติดตาม และประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

สรุปได้ว่า ผู ้บริหารมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนครูซ่ึงเป็นบุคลากรหลัก 
และมีบทบาทส าคญัท่ีสุดในการจดัการเรียนรู้ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งสนบัสนุนให้ครูท าความเขา้ใจ
ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับหลักการส าคญัในการจดัการเรียนรู้ เพราะจะช่วยในการปรับเปล่ียนแนวคิด 
ในการจดัการเรียนรู้ เม่ือแนวคิดเปล่ียน การกระท ายอ่มเปล่ียนตามไปดว้ย นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัมี
บทบาทท่ีส าคญัในการบริหารการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 5 ประการ คือ เป็นผูจ้ดัระบบ 
การจดัการเรียนรู้ เป็นผูส้นับสนุนระบบการจดัการเรียนรู้ เป็นผูอ้  านวยความสะดวก เป็นผูนิ้เทศ  
และเป็นผูก้  ากบั ติดตามประเมินผล  

ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
การจดัการเรียนรู้จะประสบความส าเร็จได้ดว้ยความรู้ ความเขา้ใจ และความร่วมมือ 

ของบุคลากรทุกฝ่ายภายในสถานศึกษา ดว้ยการศึกษาวิเคราะห์สภาพการจดัการเรียนรู้และปัญหา
ในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา และร่วมมือกนัด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ผูบ้ริหารสามารถ
ศึกษาสภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้ของประเทศไดจ้ากรายงานการวจิยัสภาพปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน ในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงได้ศึกษาจากกลุ่ม
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ตวัอยา่งสถานศึกษาทัว่ประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2552 เพื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบกบัสภาพการจดัการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง 

1. สภาพปัญหาในการจดัการเรียนรู้ จากรายงานการวิจยัสภาพปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียน ในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (2552) ระบุปัญหาในการจดัการเรียนรู้ท่ีพบในสถานศึกษาไว ้7 ดา้น ดงัน้ี 

1.1 ดา้นผูเ้รียน พบวา่ผูเ้รียนมีปัญหา 4 ประการ คือ 
1.1.1 ผูเ้รียนขาดทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ 
1.1.2 ผูเ้รียนมีปัญหาครอบครัวและขาดความพร้อมในการเรียนรู้ 
1.1.3 ผูเ้รียนขาดความรับผดิชอบและไม่ตั้งใจท างาน 
1.1.4 ผูเ้รียนไม่ให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนและขาด

นิสัยใฝ่เรียนรู้ 
1.2 ดา้นครู พบวา่ ครูมีปัญหา 11 ประการ คือ 

1.2.1 ครูไดส้อนวชิาท่ีไม่ตรงกบัสาขาวชิาท่ีศึกษามา 
1.2.2 ครูมีภาระงานอ่ืนมากนอกเหนือจากงานสอน 
1.2.3 ครูมีศกัยภาพไม่เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 
1.2.4 ครูตอ้งสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2.5 ครูใชเ้วลาในการท างานผลงานวชิาการมากจนท าใหส้นใจการสอนนอ้ยลง 
1.2.6 ครูสอนโดยไม่ใชส่ื้อการสอน 
1.2.7 ครูใหค้วามส าคญักบักลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัมากกวา่กลุ่มสาระรอง 
1.2.8 ครูขาดความรู้และความเขา้ใจในหลกัสูตรอยา่งลึกซ้ึง 
1.2.9 ครูขาดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
1.2.10 ครูขาดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพฒันา 
1.2.11 การพฒันาอบรมครูไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

1.3 ดา้นหลกัสูตร พบวา่ มีปัญหาหลกั 5 ประการ คือ 
1.3.1 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 มีความซบัซอ้น เขา้ใจยาก 

ท าใหค้รูไม่สามารถแปลงหลกัสูตรไปสู่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้
1.3.2 สถานศึกษาไม่ไดจ้ดัท าหลกัสูตรแบบบูรณาการ 
1.3.3 สถานศึกษาแต่ละแห่งจดัโครงสร้างหลักสูตรแตกต่างกนั ท าให้ล าดับ 

การจดัการเรียนรู้แต่ละรายวชิาต่างกนั จึงส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนท่ีตอ้งยา้ยสถานศึกษา 
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1.3.4 หลักสูตรสถานศึกษาขาดความคลอบคลุมและไมสอดคล้องกับสภาพ 
ของสถานศึกษาและผูเ้รียน 

1.3.5 สถานศึกษาไม่ไดจ้ดัท าหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนรู้เอง แต่จดัตาม
ตวัอยา่งในเอกสารหลกัสูตร ท าใหข้าดความสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบับริบทและสภาพผูเ้รียน 

1.4 ดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ มีปัญหา 6 ประการ คือ 
1.4.1 มีสถานศึกษาเพียงบางแห่งท่ีจดัการเรียนการสอนโดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม

ตามศกัยภาพ 
1.4.2 ครูยงัใชก้ารบรรยายแบบครูเป็นศูนยก์ลาง และใชส่ื้อการสอนนอ้ย 
1.4.3 ครูส่วนใหญ่จดัท าแผนการเรียนรู้หรือมีแผนการเรียนรู้ แต่ไม่ไดจ้ดัการ

เรียนรู้ตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้
1.4.4 กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ไดฝึ้กใหผู้เ้รียนไดน้ าขอ้มูลจากประสบการณ์

จริงมาคิดวเิคราะห์ แต่เนน้การคดัลอกเน้ือหาจากเทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ต 
1.4.5 เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของ

ผูเ้รียน 
1.4.6 จ  านวนผู ้เ รียนต่อห้องมากเกินไป จึงท าให้การเรียนการสอนไม่มี

ประสิทธิภาพ 
1.5 ดา้นส่ือการเรียนการสอน พบวา่ มีปัญหา 5 ประการ คือ 

1.5.1 ครูใช้ส่ือการสอนไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้ส่ือส าเร็จรูปท่ีเป็นหนังสือ
แบบเรียน 

1.5.2 ครูขาดความรู้และทักษะในการผลิตและพฒันาส่ือการเรียนการสอน 
เน่ืองจากไม่ไดรั้บการพฒันา 

1.5.3 ส่ือการสอนท่ีไดรั้บจากส่วนกลางไม่ตรงกบัเน้ือหาและความตอ้งการของ
ครู จึงไม่สามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนได ้ทั้งยงัไม่มีหอ้งปฏิบติัการหรืออุปกรณ์ท่ีจะ
ใชก้บัส่ือท่ีไดรั้บ 

1.5.4 สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนส่ือและอุปกรณ์การสอน เน่ืองจาก
งบประมาณท่ีมีอยูต่อ้งน าไปใชใ้นดา้นอ่ืนท่ีจ าเป็นและเร่งด่วนมากกวา่ 

1.5.5 ครูขาดทกัษะในการเลือกใชส่ื้อ หรือไม่มีส่วนร่วมในการจดัซ้ือส่ือ ท าให้
ส่ือและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

1.6 ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา พบวา่ มีปัญหา 4 ประการ คือ 
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1.6.1 ครูใชว้ธีิการวดัและประเมินผลไม่เหมาะสม เน่ืองจากขาดความรู้ ความเขา้ใจ
ดา้นการวดัประเมินผลการเรียน 

1.6.2 นโยบายการเล่ือนชั้นเรียนโดยผูเ้รียนไม่ตอ้งเรียนซ ้ าชั้น หรือติด 0 ติด ร  
ท าใหคุ้ณภาพของผูเ้รียนตกต ่าและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน 

1.6.3 ครูขาดทกัษะในการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
1.6.4 การก าหนดให้มีการประเมินผลเป็นรายปีส าหรับผูเ้รียนช่วงชั้นท่ี 1, 2 และ 

3 ท าใหข้าดขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการพฒันาผูเ้รียน 
1.7 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พบวา่ มีปัญหา 9 ประการ คือ 

1.7.1 หน่วยงานต้นสังกัดให้การสนับสนุนสถานศึกษาไม่ เท่า เทียมกัน 
สถานศึกษาขนาดใหญ่มกัไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนมากกวา่สถานศึกษาขนาดเล็ก 

1.7.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูป้กครองให้
ความส าคญัในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เท่าเทียมกนั โดยเน้นความส าคญัในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ท่ีใชใ้นการสอบคดัเลือก และสอบแข่งขนัมากกวา่กลุ่มสาระอ่ืน 

1.7.3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายงัไม่สามารถสนบัสนุนการนิเทศการเรียน
การสอนไดเ้ตม็ท่ี เน่ืองจากขาดแคลนศึกษานิเทศก ์จึงท าใหค้รูไม่ไดรั้บการนิเทศจากผูเ้ช่ียวชาญ 

1.7.4  ศึกษานิเทศกไ์ม่ไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีเน่ืองจากมีภาระงานมาก 
1.7.5 การนิเทศภายในสถานศึกษาย ังไม่ เข้มแข็ง ผู ้มีหน้าท่ีนิเทศภายใน

สถานศึกษาขาดความรู้ ความสามารถและความช านาญในการนิเทศ 
1.7.6 นโยบายการจดัการศึกษาทั้งดา้นหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน

ขาดความต่อเน่ือง เน่ืองจากมีความเปล่ียนแปลงบ่อย 
1.7.7 ผูเ้รียนขาดตน้แบบหรือตวัอยา่งท่ีดีในการประพฤติปฏิบติัตน โดยเฉพาะ

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
1.7.8 หน่วยงานตน้สังกัดมีงานมอบหมายให้สถานศึกษาปฏิบติัมาก รวมถึง

กิจกรรมของหน่วยงานภายนอกและชุมชนท่ีผูเ้รียนและครูตอ้งเขา้ร่วม ท าให้กระทบต่อการเรียน
การสอน 

1.7.9 การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนจากหน่วยงานภายนอกมีน้อย  
มีสถานศึกษาเพียงบางแห่งท่ีไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอย่างดี ทั้งดา้นงบประมาณ ส่ือวสัดุอุปกรณ์
การสอน แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

จากสภาพปัญหาท่ีพบจากการวจิยัดงักล่าว สรุปไดว้า่ ปัญหาในการจดัการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้ งด้านความรู้
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ความสามารถ ดา้นทกัษะและเทคนิควิธีการสอนของครู ดา้นส่ือและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ดา้น
การส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดา้นนโยบายทางการศึกษา และปัญหาท่ีเกิดจากผูเ้รียน 

2. ปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้  จากสภาพปัญหาทั้ง 7 ประการดงัท่ี
ไดก้ล่าวขา้งตน้ พบว่าปัญหาหลกัในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา เกิดจากปัจจยัทั้งภายนอก
และภายใน ปัจจยัภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ ระบบการบริหารจดัการของสถานศึกษา ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในของสถานศึกษาเอง ซ่ึงบุคคลส าคัญท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ในภาพรวม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนครูและ
ผูเ้รียนต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตน นอกจากน้ี ยงัมีบุคลากรอ่ืนในทอ้งถ่ินท่ี
มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา เช่น ผูป้กครอง บุคคลและกลุ่มบุคคล 
รวมถึงองคก์ารประเภทต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินซ่ึงหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และปฏิบติัตนสอดคล้อง
กบับทบาทและภารกิจของตนแลว้ ก็จะท าให้การจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และท าให้การบริหารจดัการเรียนรู้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัด
การศึกษาได ้ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ ปัจจยัท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
มี 6 ประการ คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน ผูป้กครอง สภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศการเรียน
การสอน และการส่งเสริมและสนบัสนุนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดในการส่งเสริม สนบัสนุน ใหก้าร
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับรรลุผลส าเร็จตรมเป้าหมาย ผูบ้ริหารจึงตอ้งมี
ความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาการศึกษา หลักสูตร หลักการจดัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ และความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ การ
ประสานงานกบัชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 

2.1.1 จดัสรรงบประมาณเพื่อการจดัซ้ือส่ือต่าง ๆ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 

2.1.2 อ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมท่ีต้องใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา 

2.1.3 ประสานงาน และเสนอแนะแหล่งวทิยาการและแหล่งเรียนรู้ 
2.1.4 นิเทศ ติดตามผลการจดัการเรียนรู้ 
2.1.5 เป็นผูน้ าด้านวิชาการ หลักสูตร และการน านวตักรรมและเทคโนโลยี 

มาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ 
2.1.6 เป็นผูน้ าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย และการท างานเป็นทีม 
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2.1.7 สร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรเพื่อการพฒันาตนเอง 
2.1.8 เป็นผู ้น าการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

โดยการส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
2.1.9 ส่งเสริมและเชิญชวนให้ผูป้กครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ

สถานศึกษาในกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดา้นต่าง ๆ 
2.2 ครู เป็นผูท่ี้มีความส าคญัในการแปลงหลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระ

การเรียนรู้ให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ท าใหก้ารเรียนการสอนน่าสนใจ และจดั
ให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลการเรียนรู้หลากหลายวิธี ผูส้อนจึงควรไดรั้บการ
พฒันาใหมี้คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

2.1.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสูตร และมีความรู้ในเน้ือหาสาระ 
ท่ีจะสอน เน่ืองจากหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการจดัการเรียนการสอนว่าผูเ้รียนควรได้
เรียนรู้อะไร มีทกัษะหรือสมรรถนะดา้นใด อยา่งไร 

2.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ผูเ้รียน เพื่อจะได้จดักิจกรรมการเรียน 
การสอนได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจของผู ้เรียน  
ซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากนั โดยยดึหลกัการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.1.3 มีเทคนิคในการสอนและรู้วธีิการเรียนรู้ ครูควรมีความรู้เร่ืองการสอนและ
สามารถออกแบบการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และมีพฒันาอยา่งเหมาะสมกบัวยั กระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์
ควรเป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข เนน้กระบวนการคิดและการเรียนรู้ร่วมกนั 
ภายใต้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือภายใน
สถานศึกษา รวมถึงการน าแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษามาเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการ
สอนดว้ย 

2.1.4 มีทกัษะในการวดัและประเมินผล ครูควรมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถวดัได้อย่างถูกต้อง แม่นย  า  
และใชป้ระโยชน์จากการวดัและประเมินผลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2.1.5 มีความรู้และทกัษะในการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ เน่ืองจากการวิจยั  
เป็นการคน้หาค าตอบส าหรับส่ิงท่ียงัสงสัย การวจิยัจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีครูสามารถน ามาใช้ใน
การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนไดต้ลอดเวลา 

2.1.6 มีความสามารถในการพฒันาและใชส่ื้อการเรียนการสอน รวมถึงสามารถ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2.1.7 มีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง เขา้รับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทกัษะ พฒันา
คุณธรรม จริยธรรมของตนตลอดเวลา 

นอกจากน้ีจากสภาพปัญหาท่ีครูมีภาระงานสอนและงานอ่ืนมาก รวมทั้งตอ้งสอนใน
รายวิชาท่ีไม่ตรงกบัสายวิชาท่ีศึกษามา ผูบ้ริหารจึงควรมีการวางแผนอตัราก าลงัคนอยา่งเหมาะสม 
และส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูไดมี้โอกาสพฒันาตนเองให้มีความสามารถและทกัษะในดา้นอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติม 

2.3 ผูเ้รียน เป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ
เรียนรู้ เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นบุคลิกภาพ ระดบัสติปัญญา ความถนดั 
ความสนใจและความสมบูรณ์ของร่างกาย ดงันั้น เพื่อให้การวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้องเหมาะสมกับผูเ้รียนอย่างแท้จริง ผูเ้รียนควรมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ในการจดัการเรียนการสอนดว้ย รวมถึงมีโอกาสในการเลือกวิธีเรียนไดอ้ยา่งหลากหลายตามความ
เหมาะสมภายใตก้ารแนะน าของครู 

อยา่งไรก็ดี การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น ผูเ้รียน
ควรไดรั้บการปลูกฝังในเร่ืองวินยัและความรับผิดชอบดว้ย เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการบรรลุ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเอง 

2.4 ผูป้กครอง จดัวา่เป็นปัจจยัส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนโดยตรง ความส าเร็จใน
การเรียนรู้ของผูเ้รียนส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการดูแลเอาใจใส่ และการผลกัดนัจากผูป้กครอง รวมถึง
การท่ีผูป้กครองให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาในการดูแลและกวดขนัให้ผูเ้รียนมีความประพฤติท่ี
ดีและมีวนิยัในตนเอง ดงันั้น เพื่อใหผู้ป้กครองไดท้ราบแนวทางในการให้ความร่วมมือ สถานศึกษา
และครูจึงควรมีการติดต่อหรือการประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับผูป้กครองอย่างสม ่าเสมอ  
เพื่อให้ผูป้กครองไดร่้วมช่ืนชมความส าเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยการรายงานผลการเรียนให้
ผูป้กครองรับทราบตลอดเวลา หรือเชิญผูป้กครองมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกนัหาทาง
แกไ้ข เม่ือผูเ้รียนเร่ิมส่งสัญญาณวา่มีปัญหาในการเรียนรู้ รวมทั้งรับฟังขอ้เสนอแนะในการจดัการ
เรียนรู้จากผูป้กครองดว้ยเช่นเดียวกนั 

2.5 สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งบริหาร
จดัการให้สถานศึกษามีสภาพท่ีเอ้ือต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการจดัอาคารเรียนและ
บริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีวสัดุอุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้สอนหาวิธีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาทางวิชาการ มีกิจกรรมการเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนัได้
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เป็นอย่างดี ตลอดจนมีกิจกรรมท่ีเอ้ือให้ผูป้กครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การเรียนการสอนและการวดัประเมินผลดว้ย 

2.6 การส่งเสริมและสนับสนุนของผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องในท่ีน้ี หมายถึง 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดนโยบายทางการศึกษา  
ให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้ งด้านงบประมาณ การนิเทศและก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานองค์การ สถานประกอบการ กลุ่มบุคคล และบุคคลในทอ้งถ่ิน 
หากผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ในการติดต่อประสานงาน มีการส่ือสารขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเหมาะสมอย่างสม ่ า เสมอ ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องก็จะได้รับทราบสภาพท่ีเป็นปัญหา 
ของสถานศึกษาและสามารถใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอยา่งดี 

สรุปไดว้า่ ปัญหาในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการ
บริหารจดัการของสถานศึกษา ทั้งดา้นความรู้ความสามารถ ดา้นทกัษะและเทคนิควิธีการสอนของ
ครู ด้านส่ือและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง  
ดา้นนโยบายทางการศึกษา และปัญหาท่ีเกิดจากผูเ้รียน จากสภาพปัญหาดงักล่าว พบว่าผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ในภาพรวม  
ครูและผูเ้รียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตน รวมทั้งมีผูป้กครองและบุคลากรอ่ืน
ในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม ใหค้วามร่วมมือในการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา ซ่ึงหากทุกฝ่าย
ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตนสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของตนแล้ว ย่อมส่งผลให ้
การจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปอยา่งราบร่ืน และท าให้การบริหารจดัการเรียนรู้บรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรและการจดัการศึกษาได ้ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ ปัจจยัท่ีส าคญัต่อ
ความส าเร็จในการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูเ้รียน 
ผูป้กครอง สภาพแวดล้อม และบรรยากาศการเรียนการสอน การส่งเสริมและสนับสนุนของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง  

 
กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเอดวาร์ด เด็มมิ่ง (Edward 
Deming) 

ความหมายและข้ันตอนวงจรคุณภาพ 
สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ (2542, 187 - 190) กล่าวว่า วงจรคุณภาพน้ี ดร.วอร์ทเตอร์  

ซิวฮาร์ท เป็นผูพ้ฒันาข้ึนเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เด็มม่ิง เป็นผูน้ ามาเผยแพร่
ในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1950 จนเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายในช่ือ วฎัจกัรเด็มม่ิง (Deming Cycle) 
หรือวงจรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC) หรือวฎัจักรแห่งการบริหารคุณภาพ 
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ศาสตราจารย์ ดร.ฮิโตชิ คุเม กล่าวว่า จุดหมายท่ีแท้ของวงจรคุณภาพ ซ่ึงเป็นกิจกรรมพื้นฐาน 
ในการบริหารคุณภาพ มิใช่เพียงแค่การปรับแต่ผลลัพธ์ท่ีเบ่ียงเบนออกไปจากเกณฑ์มาตรฐาน  
ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องการเท่านั้น แต่เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละรอบของวงจร
คุณภาพ อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ และมีการวางแผนวงจรคุณภาพท่ีมว้นไต่สูงข้ึนเร่ือย ๆ ในเร่ือง
เดียวกนั การน าวงจรคุณภาพ (PDCA) ไปใช ้สรุปแนวคิดไดด้งัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan: P) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ  
เพื่อน าไปสู่รูปแบบท่ีเป็นจริงข้ึนมาในรายละเอียดใหพ้ร้อมในการเร่ิมตน้ลงมือปฏิบติัแผนท่ีดีควรมี
ลกัษณะ 5 ประการ สรุปไดด้งัน้ี อยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง สามารถเขา้ใจได ้สามารถวดัได ้
สามารถปฏิบติัได้ และสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ และการวางแผนท่ีดีควรมีองค์ประกอบดังน้ี 
ก าหนดขอบเขตของปัญหาให้ชดัเจน ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ก าหนดวิธีการท่ีจะบรรลุ
ถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจนและถูกตอ้งแม่นย  าท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามแผน (Do: D) ประกอบดว้ยการท างาน 3 ระยะ คือ  
1. การวางแผนก าหนดการ ควรด าเนินการดงัน้ี แยกกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งการกระท า 

ก าหนดเวลาท่ีคาดวา่ตอ้งใชใ้นกิจกรรมแต่ละอยา่ง และการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
2. การจดัการแบบแมทริกซ์ (Matrix Management) การจดัการแบบน้ีสามารถช่วยดึง

เอาผูเ้ช่ียวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาได ้และเป็นวธีิช่วยประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ 
3. การพฒันาขีดความสามารถในการท างานของผูร่้วมงาน โดยด าเนินการดังน้ี  

ให้ผูร่้วมงานเขา้ใจถึงงานทั้งหมด และทราบเหตุผลท่ีต้องกระท า ให้ผูร่้วมงานพร้อมในการใช้
ดุลพินิจท่ีเหมาะสม และพฒันาจิตใจใหรั้กการร่วมมือ 

ขั้ นตอนท่ี 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติ  (Check: C) การตรวจสอบท าให้รับรู้
สภาพการณ์ของงานท่ีเป็นอยูเ่ปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีวางแผน ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 

1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
2. รวบรวมขอ้มูล 
3. พิจารณากระบวนการท างานเป็นตอน ๆ เพื่อแสดงจ านวน และคุณภาพของผลงาน

ท่ีไดรั้บในแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกบัท่ีไดว้างแผนไว ้
4. การรายงาน จะเสนอผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้องกนัความผิดพลาดหรือ

ความลม้เหลว 
ขั้นตอนท่ี 4 การแกไ้ขปัญหา (Act: A) ผลของการตรวจสอบหากพบวา่เกิดขอ้บกพร่อง

ข้ึน ท าให้งานท่ีไดไ้ม่ตรงตามเป้าหมายหรือผลงานไม่ไดม้าตรฐาน ให้ปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาตาม
ลกัษณะปัญหาท่ีคน้พบ คือ ถ้าผลงานเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายตอ้งแก้ไขท่ีตน้เหตุ ถ้าพบความ
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ผิดปกติใด  ๆ ให้ค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกัน เพื่อไม่ให้ความผิดปกตินั้ นเกิดข้ึนซ ้ าอีก  
และในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปน้ี การย  ้านโยบาย  
การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน และการประชุมเก่ียวกบักระบวนการท างาน โดยน าเสนอ
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ไวด้งัภาพท่ี 2.1 

 

 
 
ภาพที ่2.1 กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ทีม่า: สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ,์ 2542, 188 
 
ธีระ รุญเจริญ (2553, 43-47) กล่าวถึง วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นกิจกรรมท่ีน าไปสู่ 

การปรับปรุงงานและควบคุมอย่างเป็นระบบอนัประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การน าแผน 
ไปปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไ้ข (Act) กล่าวคือ เร่ิมจากการวางแผน 
การน าแผนท่ีวางไวม้าปฏิบติั การตรวจสอบผลลพัธ์ท่ีได ้และหากไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีคาดหมายไว ้
ตอ้งทบทวนแผนการโดยเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ังหน่ึงและท าตามวงจรคุณภาพซ ้ าอีก เม่ือวงจรคุณภาพ
หมุนซ ้ าไปเร่ือย ๆ จะท าให้เกิดการปรับปรุงงานและท าให้ระดับผลลัพธ์สูงข้ึนเร่ือย ๆ ดังนั้ น 
การกระท าตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากบัเป็นการสร้างคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึน โดยจุดเร่ิมตน้ของ
วงจรคุณภาพอยูท่ี่การพยายามตอบค าถามใหไ้ดว้า่ ท าอยา่งไรจึงจะดีข้ึน 

วางแผน 

ปฏิบติั 

ตรวจสอบ 

แกไ้ข 

ท าอะไร 

ท าไม 

อยา่งไร 

ก าหนด

วเิคราะห์

หาสาเหตุ 

วางแผน

น าไป

ยนืยนั

ท า
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ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan) ในบรรดาองคป์ระกอบทั้ง 4 ประการของวงจรคุณภาพ
นั้น ถือไดว้า่การวางแผนเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด การวางแผนเป็นเร่ืองท่ีท าใหกิ้จกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตามมา
สามารถท างานอย่างมีประสิทธิผล เพราะถา้แผนการไม่เหมาะสมแลว้ จะมีผลท าให้กิจกรรมอ่ืน 
ไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเร่ิมตน้วางแผนท่ีดี จะท าให้มีการแกไ้ขน้อยและกิจกรรม 
จะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 2 การน าแผนไปปฏิบติัให้เกิดผล (Do) เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการน าแผนการ 
ไปปฏิบติัอย่างถูกตอ้งนั้น เราจะตอ้งสร้างความมัน่ใจว่าฝ่ายท่ีรับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบติั
ไดรั้บทราบถึงความส าคญัและความจ าเป็นในแผนการนั้น ๆ มีการติดต่อส่ือสารไปยงัฝ่ายท่ีมีหนา้ท่ี
ในการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม มีการจดัมีการศึกษาและการอบรมท่ีตอ้งการเพื่อการน าแผนการนั้น ๆ 
มาปฏิบติั และมีการจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นในเวลาท่ีจ าเป็นดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ของการปฏิบติั
ตามแผน ควรจะตอ้งมีการประเมินใน 2 ประการ คือ มีการปฏิบติัตามแผนหรือไม่ หรือตวัแผนการ
เองมีความเหมาะสมหรือไม่ การท่ีไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นเพราะไม่ปฏิบติั
ตามแผนการ หรือความไม่เหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกนั เราจ าเป็นตอ้งหา
ว่าสาเหตุมาจากประการไหน ทั้งน้ีจากการน าไปปฏิบติั การปรับปรุงแก้ไขจะแตกต่างกนัอย่าง
ส้ินเชิง ดงัน้ี 

1. ถา้ความลม้เหลวมาจากแผนการท่ีจดัท าข้ึนไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุ
ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ความผดิพลาดในการท าความเขา้ใจกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่
1.2 เลือกเทคนิคท่ีใช้ผิดเน่ืองจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ 

ในขั้นตอนการวางแผนไม่เพียงพอ 
1.3 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามแผนผดิพลาด 
1.4 ประเมินความสามารถของบุคลากรท่ีตอ้งน าแผนมาใชผ้ดิพลาด 

2. ถา้ความลม้เหลวมาจากการไม่ปฏิบติัตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปน้ี 
2.1 ขาดความตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง 
2.2 การติดต่อส่ือสารท่ีไม่เหมาะสมและมีความเขา้ใจในแผนไม่เพียงพอ 
2.3 การใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
2.4 ปัญหาเก่ียวกบัตวัผูน้ าและการประสานงานระหวา่งการปฏิบติั 
2.5 ประเมินทรัพยากรท่ีตอ้งใชน้อ้ยเกินไป 
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ขั้นตอนท่ี 4 ปฏิบติัการปรับปรุงแก้ไข (Act) ถ้าความล้มเหลวมากจากการวางแผน 
ท่ีไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการแกปั้ญหา ตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพ
ของกระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจยัท่ีไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และปฏิบติัการ
แกไ้ข ความกา้วหนา้ของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดโ้ดยการก าจดัสาเหตุ และขั้นตอนท่ีส าคญั ก็คือ
การทบทวนแผนการท่ีตอ้งมีการช้ีบ่งถึงสาเหตุลม้เหลวอย่างถูกตอ้งและมีการเปล่ียนแปลงแผน
เพื่อใหส้ามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพ
เป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้มัน่ใจว่าแผนการดงักล่าวมีความเช่ือถือไดแ้ละเหมาะสม 
การน าวงจรคุณภาพไปปฏิบติัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองในทุกระดบัขององคก์ร จะท าให้เราสามารถ
ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลพัธ์ท่ีชดัเจน เม่ือปัญหาเดิมหมด
ไปเราก็สามารถแกปั้ญหาใหม่ ๆ ไดด้ว้ยวงจรคุณภาพต่อไป 

อุทัย  บุญประเสริฐ (2543, 76) เสนอว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง  
คือแนวความคิดในการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการพัฒนากระบวนการ (Process 
Improvement) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงน าเสนอโดย ดร.เดมม่ิง และถือวา่เป็นแนวคิดพื้นฐานของวิธีต่าง ๆ 
มีอยูใ่นปัจจุบนั กระบวนการแกไ้ขปัญหาประกอบดว้ย 

1. การวางแผน (Plan) ครอบคลุมในเร่ืองการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
แก้ไขและจัดท าแผนด าเนินงาน ในบรรดาองค์ประกอบทั้ ง 4 ของวงจรคุณภาพ (PDCA) นั้น 
ขั้นตอนการวางแผนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุด ไม่ไดห้มายความวา่ ไม่วา่การด าเนินการในขั้นตอนท่ีเหลือ
จะเป็นอย่างไร ขอให้การวางแผนถูกตอ้งก็พอ แต่เน่ืองจากทุกส่ิงทุกอย่างตอ้งอาศยัแผน ดงันั้น 
ถ้าแผนไม่ดีเสียแล้ว งานอ่ืนก็ไม่ดีด้วย ซ่ึงถ้าแผนเดิมมีการวางแผนอย่างดี การแก้ไขก็มีน้อย 
กิจกรรมต่าง ๆ ก็สามารถด าเนินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากกวา่ ในการจดัท าแผนจ าเป็นจะตอ้งมี
การระบุขอ้จ ากดัของทรัพยากรท่ีมีและผลท่ีมีต่อแผน เช่น ทรัพยากรมนุษย ์วตัถุดิบ และเงินทุน 
ระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง และพิจารณาวิธีการท่ีเป็นไปได้ภายใตข้อ้จ ากดัดงักล่าว ถ้าเป็นไปได้ควร
ตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการผอ่นคลายขอ้จ ากดัดงักล่าวดว้ย ควรมีการพิจารณาขอ้เสนอต่าง ๆ 
ก่อนท่ีจะก าหนดเลือกใชข้อ้เสนอท่ีดีท่ีสุดเป็นแผนปฏิบติัการ ในแผนควรก าหนดวธีิการต่าง ๆ ท่ีใช้
เพื่อการตรวจสอบวา่แผนดงักล่าวมีการวางแผนท่ีดี และมีการปฏิบติัตามแผนอยา่งถูกตอ้ง 

2. การลงมือปฏิบติั (Do) หลงัจากจบจากการวางแผนแลว้ก็เขา้สู่ขั้นตอนการปฏิบติังาน
หรือด าเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเสนอไว ้ควรน าไปปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัการตามแผน
ท่ีวางไว ้ไดแ้ก่ 

2.1 สร้างความมัน่ใจวา่ผูรั้บผิดชอบด าเนินการ ตระหนกัถึงวตัถุประสงคแ์ละความ
จ าเป็นของงานอยา่งถ่องแท ้
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2.2 ใหผู้รั้บผดิชอบรับรู้เน้ือหา และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 
2.3 ใหมี้การศึกษา และฝึกอบรม เพื่อด าเนินการตามแผนอยา่งถูกตอ้ง 
2.4 จดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนด และเม่ือตอ้งการ 

3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ  (Check) เม่ือท าการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ตามแผน เพื่อให้สามารถเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน และด าเนินการแกไ้ขจนไดก้ระบวนการหรือวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีสามารถก าหนดเป็นมาตรฐาน ควรมีการประเมินสองดา้นและเป็นอิสระซ่ึงกนัและกนั 

3.1 มีการด าเนินงานตามแผนอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
3.2 เน้ือหาของแผนมีสาระเพียงพอหรือไม่ ถ้าวตัถุประสงค์ของงานไม่บรรลุนั่น

หมายความวา่ สภาพเง่ือนไขไม่เป็นไปตามขอ้ 3.1 หรือขอ้ 3.2 หรือทั้งสองขอ้เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้ง
พิจารณาวา่อยูใ่นกรณีใด เพราะการแกไ้ขท่ีตอ้งการในแต่ละขอ้จะแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง 

4. การปฏิบติัตามผลการตรวจสอบ (Act) หรือแกไ้ข การปฏิบติัการใด ๆ ท่ีเหมาะสม
ตามผลลัพธ์ท่ีได้จากขั้นตอนการตรวจสอบหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะต้องท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข ในกรณีท่ีผลลพัธ์เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้หจ้ดัท าเป็นมาตรฐานซ่ึงเรียกขั้นตอน
น้ีวา่ การน าไปปฏิบติัและก าหนดเป็นมาตรฐาน (Action) 

จ ารัส นองมาก (2546, 54-55) กล่าวถึง วงจรคุณภาพ เป็นวงจรการพฒันา ตามแนวคิด
ของ ดร.เอดวาร์ด เด็มม่ิง (Dr. Edwards Deming) ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน มีการพฒันาเป็นวงจรต่อเน่ือง 
เรียกวา่ วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) แต่ละขั้นตอนมีลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การวางแผน (Plan: P) เป็นการคิดเตรียมการไวล่้วงหน้า เพื่อจะท างานให้ส าเร็จ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงาน ผูรั้บผดิชอบงาน ระยะเวลา และทรัพยากรท่ีตอ้งใชเ้พื่อท างานใหบ้รรลุ 

2. การปฏิบติัตามแผน (Do: D) เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองจากการวางแผน กล่าวคือ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็นไปตามลกัษณะงาน ห้วงเวลา และความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วน โดยผูบ้ริหารจะตอ้งนิเทศ แนะน า ก ากบั ติดตาม เพื่อให้งานเป็นตามท่ี
ก าหนด หากพบปัญหาอุปสรรคก็คอยแนะน าช่วยเหลือใหง้านเป็นไปตามท่ีก าหนด 

3. การตรวจสอบประเมินผล (Check: C) เป็นการประมาณค่าการด าเนินงานวา่เด่น ดอ้ย 
ดี ไม่ดี มากนอ้ยแค่ไหน เพียงใด โดยการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไวก้บัส่ิงท่ีท าไดจ้ริง 
ถา้ส่ิงท่ีท าไดจ้ริงมากกวา่ส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไวก้็แสดงวา่ดี ประสบผลส าเร็จ แต่ถา้ส่ิงท่ีท าไดจ้ริงนอ้ย
กว่าท่ีคาดหวงัเอาไว ้ก็แสดงว่าไม่ดี ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข การประเมินในขั้นตอนน้ีมุ่งท่ีจะไดท้ราบ
สภาพการด าเนินงานจริงว่าเป็นไปแค่ไหน จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผลจากการประเมิน 
จึงมุ่งเพื่อการพฒันางานมากกวา่การจบัผดิผูป้ฏิบติั 
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4. การปรับปรุงงาน (Act: A) เป็นการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพฒันางาน 
กล่าวคือ ถ้าผลการปฏิบัติในห้วงเวลาท่ีผ่านมายงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะต้องแสวงหา
วิธีด าเนินการเหมาะสมกวา่เดิม แต่ถา้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแลว้ในการด าเนินการ
ต่อไปก็จะได้ปรับเปล่ียนเป้าหมายให้สูงข้ึน จะได้เป็นการท้าทายการท างานของบุคลากร  
และเป็นการสร้างหลกัประกนัวา่การด าเนินงานในองคก์รมีแต่พฒันาข้ึนเร่ือย ๆ ไม่มีหยดุอยูก่บัท่ี 

การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) จะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั 
เม่ือปฏิบติักิจกรรมในขั้นท่ี 1 เสร็จ ก็ต่อไปขั้นท่ี 2, 3 และ 4 ตามล าดบั เม่ือครบรอบหน่ึงในขั้นท่ี 4 
แลว้ ก็กลบัมาเร่ิมตน้ท่ีขั้นท่ี 1 ในรอบต่อไปวนเวยีนอยูเ่ช่นน้ี 

วโรแมน และลูซินเจอร์  (Vroman and Luchsinger, 1994, 189 อ้างถึงใน  เข็มทอง  
ศิริแสงเลิศ, 2556, 40) กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ของเดมม่ิง (Deming) ว่าเป็นกระบวนการท่ี
เหมาะส าหรับการป้องกนัและแก้ปัญหา เพื่อประกนัคุณภาพของกระบวนการบริหารการจดัการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผน (Plan: P) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การระบุปัญหา และการ
วางแผนในการด าเนินงานบริหารการจดัการเรียนรู้ ทั้งดา้นเป้าหมาย วตัถุประสงค์ วิธีด าเนินงาน 
ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ และทรัพยากรท่ีตอ้งการ 

2. การปฏิบติั (Do: D) หมายถึง การน าแผนการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีไดก้  าหนดไว้
แลว้ไปสู่การปฏิบติั 

3. การตรวจสอบ (Check: C) หมายถึง การวดัและประเมินผลการปฏิบติัเทียบกบัเกณฑ์
และวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

4.  การปรับปรุง (Act: A) หมายถึง การด าเนินการปรับปรุง แก้ไขส่ิงท่ีบกพร่อง 
หรือไม่เป็นไปตามแผน และน าไปสู่การเร่ิมตน้วงจรการวางแผนการท างานใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

ทั้ง 4 ขั้นตอนน้ี สามารถน าไปใชท้ั้งในระดบัปฏิบติั เช่น การวางแผนและออกแบบการ
เรียนรู้ของผูส้อน การบริหารจดัการส่ือและเทคโนโลยขีองฝ่ายสนบัสนุนการเรียนการสอน และใน
ระดบับริหาร หรือระดบันโยบาย โดยน าไปใชใ้นแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหาร เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า วงจรคุณภาพ เป็นกระบวนการวางแผน (Plan) การน าแผนไปปฏิบติั (Do) 
การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน (Check) และพฒันาปรับปรุง (Act) อยูเ่สมอ ดงันั้นการด าเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเน่ือง จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย 
ท่ีตั้ งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเช่ือถือได้ ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง 
กบัการจดัการศึกษาท่ีใชก้ระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพ (PDCA) ในกิจกรรมต่าง ๆ ทุกระดบั
ของการบริหาร โดยด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง หรือหลายรอบไม่มีส้ินสุด (Multiple Loop) เพื่อพฒันา
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ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา จะท าให้สถานศึกษาเกิดความ
ต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ ท าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุง  
วิธีการท างานเพื่อพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ช่วยสร้างความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั
ภายในสถานศึกษา เกิดความรู้สึกว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองตนและประเมินตนเอง จะท าให้
สถานศึกษามีฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริง พร้อมเสมอต่อการตรวจสอบ  

 
การสนทนากลุ่ม 

ความหมายของการสนทนากลุ่ม 
การสนทนากลุ่ม แปลมาจากค าภาษาองักฤษซ่ึงมีการใช้ค  าท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ Focus 

Group Interview, Focus Group, Focus Group Discussion, Group In depth Interview ส่ ว น ค า
ภาษาไทยท่ีนิยมใช้กนั ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่ม ซ่ึงการสนทนากลุ่มได้เร่ิม
น ามาใชใ้นปี ค.ศ. 1941 โดยโรเบิร์ต เมอร์ตนั (Robert Merton) ซ่ึงไดเ้ชิญผูฟั้งรายการวิทยมุาร่วมวง
สนทนาเพื่อประเมินการจดัรายการ ต่อมาไดมี้การน าเทคนิคการสนทนากลุ่มไปใชใ้นการวิจยัทาง
การตลาด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ และมูลเหตุจูงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้า 
ต่อจากนั้นเทคนิคการสนทนากลุ่มไดถู้กน าไปประยุกต์ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลของสาขาต่าง ๆ 
ได้แก่ สาขาการศึกษา สาขาสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น และยงันิยม
น ามาใชใ้นงานวจิยัเชิงคุณภาพของสาขาพฤติกรรมศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ 

นรินทร์ สังข์รักษา (2555, 218) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง เทคนิคการเก็บ
รวบรวมเชิงคุณภาพประเภทหน่ึงจากกลุ่มเป้าหมายท่ีประกอบไปดว้ยผูร่้วมสนทนา หรือผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั (Key Informants) ซ่ึงเบค ทรอมเบทตา้ และแชร์ (Beck, Trombetta and Share ,1986 Cited in 
Vaughn and Others, 1996, 4) กล่าวถึง ความหมายของการสนทนากลุ่มไวว้า่เป็น “การสนทนาท่ีไม่
เป็นทางการโดยการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการสนทนาให้ตรงกบัหัวขอ้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีได้
ก าหนดไว้”  โดยผู ้ร่วมสนทนาจะต้องมีภูมิหลัง ท่ีคล้ายกัน (Homogeneous) เพื่อไม่ให้ เ กิด 
การครอบง าทางความคิด (Dominate) กลุ่มละประมาณ 8-10 คน ไม่ควรเกิน 15 คน (ถา้กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัน้อยกว่าน้ีจะไม่เกิดบรรยากาศ การโตแ้ยง้กนัทางความคิด ท าให้ผูว้ิจยัขาดขอ้มูลท่ี
หลากหลายและขาดความสมบูรณ์หรือหากมากเกินไปจะควบคุมไดย้าก รวมถึงการบนัทึกเสียงอาจ
บนัทึกเสียงไดไ้ม่ครบถว้น) 

นภเรณู สัญจจรักษ์ธีระฐิติ (2557) กล่าวว่า การสนทนากลุ่ม หมายถึง การรวบรวม
ขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้  าเนินการสนทนา 
เป็นผูค้อยจุดประเด็นในการสนทนาเพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิด ผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 



47 

 

จะมีประมาณ 7-12 คน ซ่ึงมาจากเป้าหมายท่ีเราก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามการสนทนาในรูปแบบกลุ่ม
จะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขของการจดัการกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ ดงัน้ี 

1. บทบาทของผูด้  าเนินงานสนทนา มีความส าคัญในการท าให้เกิดบรรยากาศให้ 
ผูร่้วมสนทนากลุ่มพูดคุยไดอ้ยา่งเปิดเผย และตอ้งการให้เกิดความเขา้ใจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การวจิยั 

2. ในการสนทนากลุ่มต้องมีรูปแบบคล้ายกับการพูดคุยท่ีเป็นธรรมชาติ หรือการ
ปฏิสัมพนัธ์ทัว่ไปทางสังคม ไม่ใช่เพียงการรวบรวมขอ้มูลของบุคคล แต่เป็นการพูดคุยท่ีแสดงความ
คิดเห็น สะทอ้นความส่วนตวั 

3. ลงลึกประเด็นท่ีส าคญั เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการสนทนาไดพู้ดคุยอยา่งละเอียด 
4. ประเด็นค าตอบไดจ้ากการต่อยอดความรู้ซ่ึงไม่ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
5. ผูด้  าเนินการสนทนามีบทบาทอยา่งมากในการไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและมีความหมาย

ต่อการวจิยั 
อุไรวรรณ  ทองเหม (2557, 68) กล่าววา่ การสนทนากลุ่ม เป็นเทคนิคการรวบรวมขอ้มูล

เชิงคุณภาพจากกลุ่มบุคคลท่ีมีภูมิหลงัและคุณสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั ทั้งในดา้นภูมิหลงัทางสังคม 
ความรู้ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีน ามาสนทนากลุ่ม โดยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะ
มาร่วมวงสนทนาท่ีเรียกว่า “จบัเข่าคุยกนั” กล่าวคือ เป็นการสนทนาอย่างอิสระและแสดงความ
คิดเห็นตามมุมมองท่ีแทจ้ริงของผูร่้วมสนทนากลุ่ม โดยมีผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม เป็นผูต้ ั้งประเด็น
ค าถาม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือผูร่้วมสนทนาได้ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
ขณะสนทนากลุ่มจะมีผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม โดยบนัทึกค าสนทนาอย่างละเอียด และมีผูค้อย
ให้บริการ 1-3 คน ส าหรับบริการความสะดวกแก่ผูร่้วมสนทนากลุ่มและจดัเตรียมส่ิงเอ้ืออ านวย
ส าหรับการสนทนากลุ่ม 

สรุปไดว้า่ การสนทนากลุ่ม เป็นเคร่ืองมือท่ีใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการนัง่สนทนา
ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นกลุ่ม โดยผูเ้ขา้ร่วมการสนทนาได้ถูกคดัเลือกจากผูท่ี้มีประสบการณ์ตรง 
หรือเป็นผูท่ี้ให้ความร่วมมือและสามารถให้ขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้ดงันั้น ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มจึง
ตอ้งมีคุณลกัษณะหลาย ๆ ประการท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกลุ่มคนดงักล่าวจะถูกเชิญให้มาร่วมสนทนา
กนัอยา่งเป็นธรรมชาติ ในบรรยากาศท่ีเหมาะสม โดยมีจ านวนสมาชิกอยูร่ะหวา่ง 7-15 คน 

กระบวนการสนทนากลุ่ม 
นรินทร์ สังขรั์กษา (2555, 219) กล่าววา่ การจดัสนทนากลุ่ม มีขั้นตอนดงัน้ี คือ 
1. การเตรียมการก่อนการจดัสนทนากลุ่ม 
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1.1 การก าหนดหัวขอ้ประเด็นและร่างแนวค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มให้เป็น
หมวดหมู่หรือหวัขอ้ใหญ่ 

1.2 การเตรียมบุคลากรในการจดักลุ่มสนทนา  
1.2.1 ผู ้ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) คือ ผู ้ถามค าถาม และก ากับ 

การสนทนาให้เป็นไปตามแนวทางของขอ้ท่ีศึกษา เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนตรงกบัประเด็นท่ีจะ
ศึกษามากท่ีสุดในเวลาท่ีก าหนด 

1.2.2 ผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม (Note Taker) คือ ผูท้  าหน้าท่ีจดค าพูดทุกค าพูด
ในการสนทนากลุ่มใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมทั้งจดกิริยาท่าทางของสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม และบรรยากาศ
ในขณะสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดวิเคราะห์ขอ้มูลจากค าพูดและท่าทางของผูเ้ขา้ร่วม
การสนทนากลุ่ม จ านวน 2 คน เพื่อช่วยในการจดประเด็นค าตอบท่ีผูบ้นัทึกคนท่ี 1 อาจจดไม่ทนั  
ซ่ึงท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีละเอียดมากข้ึน 

1.2.3 เจ้าหน้าท่ีบริการทั่วไป (Provider) ท าหน้าท่ีบริการเอ้ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่ม เช่น การจดัอุปกรณ์ขยายเสียง การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 

1.3 การเตรียมอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่ม เช่น เทป
บนัทึกเสียง เคร่ืองขยายเสียง และแฟ้มเสียงเอม็พีสาม (MPEG-1 Audio Layer 3: MP3) เป็นตน้ 

2. สถานท่ีจดัสนทนากลุ่ม คือ ห้องประชุม ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัสนทนากลุ่มท่ีสะดวก
ส าหรับสมาชิกทุกคนมากท่ีสุด บรรยากาศเงียบสงบ อากาศถ่ายเทสะดวกได้ดี ไม่มีเสียงรบกวน 
และส่ิงอ านวยความสะดวกมีครบอยูแ่ลว้ 

3. ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัสนทนากลุ่ม ไม่เกิน 3 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเหมาะสมและ 
ใหส้มาชิกไดพู้ดคุยเสนอแนะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และมีสมาธิในการร่วมสนทนาอยา่งมาก 

4. การก าหนดบุคคลท่ีเข้าร่วมสนทนา ส าหรับคุณสมบติัผูเ้ข้าร่วมการสนทนากลุ่ม  
เป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัโครงการ ผูป้ฏิบติั และผูรั้บผิดชอบโครงการ ประกอบด้วยกลุ่มครู 
ผูบ้ริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน เป็นตน้ 

5. การด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม ด าเนินการดงัน้ี 
5.1 การนดัหมายสมาชิกกลุ่มสนทนา ผูว้ิจยัแจง้ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีท่ีให้

ผูรั้บเชิญมาร่วมกนัจดักลุ่มสนทนาทราบ และย  ้าเร่ืองการเขา้ร่วมประชุมตรงตามเวลา และเขา้ร่วม
ประชุมตามสถานท่ีนดัหมาย 

5.2 การเตรียมสถานท่ีจดัสนทนากลุ่ม ผูว้ิจยัเตรียมสถานท่ีส าหรับการจดัสนทนา
กลุ่มให้เรียบร้อยก่อนการจดัสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งจดัเตรียมเคร่ืองบนัทึกเสียงและวสัดุอุปกรณ์ 
รวมทั้งบุคลากรท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหพ้ร้อมท่ีสุด  
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5.3 การด า เ นินการจัดสนทนากลุ่ม เ ม่ือสมาชิกท่ีมารวมกลุ่มสนทนามาถึง 
ห้องประชุม ผูด้  าเนินการสนทนา คือ ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยั ท่ีท  าหน้าท่ีจดบนัทึกค าสนทนาและ
เจา้หน้าท่ีบริการทัว่ไป ไดร่้วมกนัตอ้นรับผูร่้วมกลุ่มสนทนา และพูดคุยสนทนากนัถึงเร่ืองทัว่ไป
เพื่อให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นกันเองและ ผูว้ิจยั เม่ือถึงเวลาท่ีก าหนดและสมาชิกครบแล้ว  
จึงเร่ิมการจดัสนทนา โดยผูว้ิจยัไดแ้นะน าตนเองในฐานะผูด้  าเนินการจดักลุ่มสนทนา และแนะน า 
ผูจ้ดบนัทึกการสนทนากลุ่ม และผูใ้ห้บริการทัว่ไป จากนั้นอธิบายจุดมุ่งหมายของการจดัสนทนา
กลุ่ม 

5.4 การสังเกตและจดบนัทึก (Observation and Field Note) ผูว้ิจยัเป็นผูส้ังเกตส่ิงท่ี
เกิดข้ึน เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสภาพการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนจริง 

สรุปไดว้่า กระบวนการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั ดงัน้ีการเตรียมการ
ก่อนการจดัสนทนากลุ่ม การเตรียมสถานท่ีจดัสนทนากลุ่ม ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัสนทนากลุ่ม 
การก าหนดบุคคลท่ีเขา้ร่วมสนทนา และการด าเนินการจดัสนทนากลุ่ม 

องค์ประกอบการสนทนากลุ่ม  
อุไรวรรณ ทองเหม (2557, 69) กล่าววา่ องคป์ระกอบการสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย 
1. ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากในการด าเนินการ

สนทนากลุ่ม เน่ืองจากเป็นผูต้ ั้งประเด็นค าถามการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผูร่้วมสนทนากลุ่มได้แสดง
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่มไม่ใช่ประธาน 
ในการสนทนากลุ่ม จึงไม่ควรกระท าบทบาทในการสรุปความคิดเห็นท่ีไดจ้ากผูร่้วมสนทนากลุ่ม  
และไม่ควรแสดงพฤติกรรม หรือกล่าวค าพูดท่ีแสดงถึงความคิดเห็นท่ีตนเองสนบัสนุน หรือความ
คิดเห็นท่ีตนเองโต้แย ้ง ควรปล่อยให้ผู ้น่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
โดยปราศจากการครอบง าความคิด 

2. ผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม (Note Taker) คือ ผูท่ี้บนัทึกขอ้มูลการสนทนากลุ่ม เน่ืองจาก
การบนัทึกขอ้มูลการสนทนากลุ่มจ าเป็นตอ้งบนัทึกขอ้มูลโดยตลอดระยะเวลาของการสนทนากลุ่ม 
จึงควรตอ้งอาศยัผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม และควรใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียงร่วมดว้ย ส าหรับวธีิท่ีจะช่วย
ให้ผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่มสามารถบนัทึกการสนทนาไดร้วดเร็วข้ึน คือ ก่อนเร่ิมสนทนากลุ่มควร
วาดแผนผงัท่ีนัง่ของผูร่้วมสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งเขียนช่ือผูร่้วมสนทนากลุ่มในแผนผงัท่ีนัง่ และให้
ก าหนดรหัสหมายเลขแทนช่ือผูร่้วมการสนทนากลุ่ม เพื่อความรวดเร็วในการบนัทึก เพราะการ
เขียนรหสัหมายเลขจะใชเ้วลานอ้ยกวา่เขียนช่ือผูร่้วมการสนทนากลุ่ม 

3. ผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวก (Facilitator or Provider) เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการช่วย
ใหก้ารสนทนากลุ่มด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
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สรุปได้ว่า องค์ประกอบการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Moderator) ผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่ม (Note Taker) และผูเ้อ้ืออ านวยความสะดวก (Facilitator or 
Provider)  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอน
ใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ชุติพงศ ์สุกป่าน (2551) วิจยัเร่ือง การบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารการ
จดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีการ
ปฏิบติัสูงสุด คือ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ รองลงมา คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามล าดบั ส่วนการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้มีการปฏิบติัต ่าท่ีสุด 
การเปรียบเทียบการบริหารการจดัการเรียนรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการบริหารการจดัการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั และปัญหาในการบริหาร
การจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ สถานศึกษาและครูไม่ให้ความส าคญัในการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ ครูขาดการพฒันาตนเอง สอนไม่ตรงวิชาเอก ขาดส่ือและวิธีการใหม่ๆในการสอน ส่วน
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ควรจดัให้ครูไดรั้บการอบรมสัมมนา ควรปรับปรุงหลกัสูตรให้ชดัเจน 
และควรเพิ่มงบประมาณและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 

ประสิทธ์ิ ตันมี (2551) วิจัยเร่ือง การพัฒนางานวิชาการโดยใช้วงจร PDCA ของ
โรงเรียนบ้านวงัรวก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 
หลงัจากไดพ้ฒันางานวิชาการโดยใชว้งจร PDCA ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนปีการศึกษา 
2549 สูงกวา่ปีการศึกษา 2548 และยงัพบวา่ครู นกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากต่อการพฒันางานวชิาการ 

พรสวรรค์ ศิริว ัฒน์ (2552) วิจัยเ ร่ือง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคิดโดยใช้หลักการบริหารวงจร PDCA โรงเรียนบ้านโชคนาสาม อ าเภอปราสาท 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และเกิด
ทกัษะในการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดและมีความสามารถในด้านการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการคิดสูงกวา่ก่อนการพฒันา 
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มาลี  ประเสริฐเมธ (2552) วจิยั ร่ือง การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ของโรงเรียนในอ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบนัของการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนโดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก การวดัผล
และประเมินผล  มีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืน รองลงมาด้านการบริหารและการจัดการด้านการ
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ดา้นการนิเทศภายใน ส่วนปัญหา
ในการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียน พบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการนิเทศภายในมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน รองลงมาคือ ดา้น
การจดัการเรียนรู้และดา้นการบริหารและการจดัการ ส่วนดา้นการวดัและประเมินผลมีค่าเฉล่ียนอ้ย
กว่าดา้นอ่ืน ส่วนแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียน พบวา่ 
โรงเรียนควรมีการวางแผนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสร้างสภาพแวดลอ้มภายใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการนิเทศภายในอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง และควรส่งเสริมการ
ประเมินผลพฒันาการของนกัเรียนในหลาย ๆ ดา้น 

ศุภาวดี ดีอินทร์ (2552) วิจยัเร่ือง การพฒันาแนวปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษา: โรงเรียนวดัลาดระโหง พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพแวดลอ้มและบริบทภายในสถานศึกษามีหลายส่วนไม่เอ้ือต่อการจดัการศึกษาเน่ืองจากขาด
งบประมาณ บุคลากรและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ การบูรณาการสอน การเตรียมการสอน วิธีการ
และเทคนิคการสอน และการวดัผล ประเมินผล ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่า 
ท าให้โรงเรียนต้องการพฒันาแนวปฏิบติัการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก  
ให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน ซ่ึงได้แนวปฏิบติัการจดักระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ  
1) การวางแผนกระบวนการเรียนรู้ (Plan) 2) การด า เนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Do)  
3) การประเมินผลการจดักระบวนการเรียนรู้ (Check) 4) การปรับปรุงและแก้ไขปัญหา (Action) 
สถานศึกษาสามารถน าแนวปฏิบติัไปใชไ้ดอ้ยา่งครบถว้นและมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

ดวงสมร โพธ์ิอยู ่(2553) วิจยัเร่ือง การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั
ของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ 
การบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จงัหวดัสมุทรปราการตามความคิดเห็นของครูผูส้อน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เรียงตามล าดบัได้ดงัน้ี คือ การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดัการเรียนรู้แบบมีทกัษะกระบวนการ  
การส่งเสริมและพฒันาครูให้จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้
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การส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผู ้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
และจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนั 

สุไรยา จินารง (2554) วิจยัเร่ือง การศึกษาทกัษะการบริหารกบัการปฏิบติังานวิชาการ
ตามกระบวนการ PDCA ของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา  
ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารตามทศันะของครูโดยรวมปรากฏวา่อยู่
ในระดบัมาก หากพิจารณาเป็นรายดา้น ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
และดา้นเทคนิค ปรากฏว่าทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และระดบัการปฏิบติังานวิชาการของผูบ้ริหาร
ตามกระบวนการ PDCA ตามทศันะของครูโดยรวมปรากฏอยู่ในระดบัมาก หากพิจารณาเป็นราย
ด้าน ทั้งส่ีด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบติัตามแผน (Do) ด้านการตรวจสอบ 
(Check) และดา้นการปรับปรุงแกไ้ขและการประเมินผล (Action) ระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ชมภูนุช สุภาผล (2557) วิจยัเร่ือง ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านบึง 2 สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัน้อย และเปรียบเทียบปัญหาการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ จ าแนกตามสถานภาพ และขนาดของโรงเรียน โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และแนวทางการพฒันาการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัได้เสนอแนะเพื่อพฒันาทั้ง 4 ด้าน เรียงตามล าดบั คือ ด้านการบริหารและการ
จดัการ ดา้นการสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ ดา้นการนิเทศภายใน และดา้นการวดัผลและประเมินผล 

ธีรพงศ์ ทบัอินทร์ (2558) วิจยัเร่ือง การใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA) ในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผล
การศึกษาพบวา่ การใชว้งจรเดมม่ิง (PDCA) ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภาพรวมและ
รายดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
1. ดา้นการปฏิบติัตามแผน 2. ดา้นการวางแผน 3. ดา้นการปรับปรุงและพฒันา 4. ดา้นการตรวจสอบ 
และผลการเปรียบเทียบการใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA) ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 จ  าแนกตามเพศในภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั แต่พบวา่ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการท างาน ประสบการณ์ในการท างาน 
วทิยฐานะและขนาดของโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นันทพร ปัญญาสูง (2558) วิจยัเร่ือง การบริหารงานพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบา้นอรุโณทยั จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ สภาพและปัญหาการบริหารงานพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยรวมมีระดบัปฏิบติั เป็นจริงระดบัมาก ระดบัปัญหาอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง ส่วนปัญหาท่ีพบ คือ ขาดการจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีพร้อมสมบูรณ์ เอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้ครูจดัการเรียนรู้โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมของผูเ้รียนอย่างรอบ
ด้าน และแนวทางในการบริหารงานพฒันากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้โดยให้ครูผูส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้พหุปัญญา เป็นการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาผูเ้รียนให้ครบทุกดา้น และจากการตรวจสอบแนวทางพบวา่ 
ผู ้เ ช่ียวชาญเห็นว่ามีความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์โดยภาพรวม  
อยูใ่นระดบัมาก 

มรกต วงษ์เนตร (2558) วิจยัเร่ือง การศึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันาครูเพื่อการ
จดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดของนกัเรียนโดยใช้หลกัการบริหารวงจรเดมม่ิงในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการพฒันาครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดของ
นักเรียน ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน (Plan) พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ 
โรงเรียนไม่มีการก าหนดแผนการพฒันาครู ขั้นตอนการลงมือปฏิบติั (Do) พบวา่ โรงเรียนใชว้ิธีการ
ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูและสภาพความพร้อม ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) พบวา่ 
โรงเรียนไม่มีหรือก าหนดเกณฑ์การประเมินผลจากการพฒันาครู และขั้นตอนการปรับปรุง (Act) 
พบว่า โรงเรียนไม่มีการด าเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขต่อการพฒันาครูเม่ือพบขอ้บกพร่องหรือ
ด าเนินการไม่ต่อเน่ือง ส่วนแนวทางการพฒันาครูเพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดของ
นกัเรียน ประกอบดว้ย ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ไดแ้ก่ ส ารวจปัญหาท่ีช้ีเฉพาะ ก าหนดนโยบาย 
แลละพฒันาครู พฒันาครูอยา่งเป็นระบบ ขั้นตอนการลงมือปฏิบติั (Do) ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สร้างทศันคติท่ีดี และเปิดใจให้กวา้ง ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ไดแ้ก่ ก าหนดวตัถุประสงค์
หรือเกณฑ์การวดัความส าเร็จท่ีระบุทกัษะการคิด แต่งตั้งคณะกรรมการให้ครูมีส่วนร่วมออกแบบ
การคิดให้นักเรียน ขั้นตอนการปรับปรุง (Act) ได้แก่ ควรก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
วตัถุประสงคข์องของโครงการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

รังสรรค์ แสงแก้ว (2557) วิจัยเร่ือง แนวทางพัฒนาการบริหารงานเพื่อส่งเสริม 
การจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2  
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการวางแผน (Plan) ก าหนดให้มีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเทคนิค
วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Do) จดัอบรมเก่ียวกบั
เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ดา้นการตรวจสอบ (Check) มีการนิเทศ
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การสอนตามปฏิทินท่ีก าหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง และด้านการปรับปรุง (Action) กระตุน้ให้ครูน า
ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการสอนไปปรับปรุงพฒันาการใชเ้ทคนิควธีิการสอน 

วรพงศ ์บงกชสุมาลย ์(2560) วิจยัเร่ือง การบริหารกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญด้วยวงจรคุณภาพของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การบริหาร
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยวงจรคุณภาพของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษาแม่คง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนา
ประชาธิปไตยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการเรียนรู้โดยผสมผสานความรู้ คุณธรรม 
ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการประเมินผลผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการเรียนรู้โดยความร่วมมือของครอบครัว
และชุมชน อยูใ่นระดบัมาก และดา้นการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหาโดยเน้น
ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบติั อยูใ่นระดบันอ้ยตามล าดบั 

ศุภกร เนตรผา (2560) วิจัยเร่ือง การบริหารสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอท่าสองยาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารสถานศึกษาโดยใช้วงจรคุณภาพของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอท่าสองยาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการปฏิบติัตามแผน อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านการ
ตรวจสอบ อยู่ในระดบัมาก ดา้นการวางแผน อยู่ในระดบัมาก และดา้นการแกไ้ขปรับปรุง อยู่ใน
ระดบัมาก ตามล าดบั ขอ้เสนอแนะ คือ ควรส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนด
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ ครูส่งเสริมพฒันาบุคลากรในการสร้างนวตักรรมและเน้นการเรียน
การสอนของครูให้ตรงกบัความสามารถและความถนดั ควรมีการก าหนดปฏิทินและแนวทางการ
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังาน และควรมีการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีแนวทางในการบริหารการจดัการ
เรียนรู้ท่ีส าคัญ คือ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ได้แก่ มีการส ารวจปัญหาท่ีช้ีเฉพาะ มีการวาง
แผนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก าหนดนโยบายและพฒันาครูอยา่งเป็นระบบ ก าหนดให้
มีการจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ขั้นตอน
การลงมือปฏิบัติ (Do) ได้แก่ จัดให้ครูได้รับการอบรมเก่ียวกับเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ  
ท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัจจุบนั ให้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้พหุปัญญา ส่งเสริมและ
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พฒันาครูให้จดัการเรียนรู้โดยสนับสนุนให้ผูเ้รียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และให้ผูเ้รียนสร้าง
ความรู้ดว้ยตนเอง ส่งเสริมพฒันาครูสร้างนวตักรรมและเน้นการเรียนการสอนของครูให้ตรงกบั
ความสามารถและความถนดั ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ จดัสรรงบประมาณใหค้รูผลิต พฒันาส่ือการเรียนรู้ใหม้ากข้ึน จดัสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรียนใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ไดแ้ก่ แต่งตั้งคณะกรรม
นิเทศภายใน มีการนิเทศการสอนตามปฏิทินท่ีก าหนดไวอ้ยา่งต่อเน่ือง มีการตรวจสอบ ติดตามผล
การด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน ก าหนดปฏิทินและแนว
ทางการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันา (Act) ได้แก่ มีการ
ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้ชดัเจน มีการกระตุน้ให้ครูน าขอ้เสนอแนะจากการนิเทศการสอนไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงพบว่าได้มีการน ากระบวนการของวงจรคุณภาพท่ีมี
กระบวนการวางแผน การลงมือปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุงพฒันามาใชใ้นการควบคุม
คุณภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 
ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  
 

 
 

ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตามองคป์ระกอบของการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญั 4 ดา้น  
1. องคป์ระกอบดา้นหลกัสูตรและสาระการ
เรียนรู้  
2. องคป์ระกอบดา้นครูผูส้อน 
3. องค์ประกอบด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้  
4. องค์ประกอบด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารและครูในศตวรรษ
ท่ี 21 

กระบวนการบริหารงานวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ตามแนวคิดของเดมม่ิง (Deming) 

 



 

 

บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย
 
 

รูปแบบการวจัิย 
การวิจยั เร่ือง แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีมุ่งศึกษาสภาพการบริหาร
การจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 
1. ประชากรท่ีใชศึ้กษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี จ  านวน 20 คน ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผูส้อนโรงเรียนบา้นแม่กอนใน จ านวน 19 คน  

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเสนอแนะแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน
บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
ตามคุณสมบติั คือ มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้นการบริหารการจดัการเรียนรู้  
มีความสมัครใจและร่วมมือในการให้ข้อมูลได้แก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและ 
การบริหารการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผูส้อนโรงเรียน
บา้นแม่กอนใน จ านวน 6 คน และศึกษานิเทศก ์จ านวน 1 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน

บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบันอ้ย และระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ใช้เก็บขอ้มูลกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนโรงเรียนบา้นแม่กอนใน ผูศึ้กษาสร้างข้ึนเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะแบบเลือกตอบ (Multiple 
Choices) 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าชนิด 5 ระดบั (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคร์ท (Likert อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวี
รัตน์, 2540, 107-108) โดยแปลความหมายในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

5 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ปัญหาในการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open Ended Question)   

2. แบบบนัทึกขอ้มูลการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ผูศึ้กษาสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ประชุมกลุ่ม มีลกัษณะปลายเปิด 
ตอนท่ี 2 ประเด็นการวิพากษร่์างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน

บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน

บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร 

การจดัการเรียนรู้ เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นต่างๆ ใช้เป็นแนวปฏิบติัในการสร้างเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม 

1.2 ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและร่างข้อค าถาม เพื่อสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่  
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1.3 ผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งเหมาะสม ครอบคลุมขอบเขตและนิยามศพัท ์พร้อมทั้งตรวจส านวนภาษาท่ีใช ้ 

1.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน (ภาคผนวก ก) ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม และการใชภ้าษา เพื่อความถูกตอ้ง
เหมาะสมยิง่ข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญมีรายนาม ดงัน้ี 

1.4.1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเนา หม่ืนแจ่ม อาจารย์ผูส้อนสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

1.4.2 อาจารย ์ดร.เยาวทิวา นามคุณอาจารยผ์ูส้อน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัล าปาง 

1.4.3 อาจารยนิ์ตยา มูลปินใจ อาจารยผ์ูส้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม มีขอ้เสนอแนะ 
จากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี  

ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ ในส่วนของการปรับปรุงพัฒนา (Act)  
มีข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ คือ ข้อ มีการรายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรแยกเป็น 2 ข้อ  
เพราะเป็นคนละประเด็น แกไ้ขเป็น ขอ้ 1 มีการรายงานผลการประเมินการใช้หลกัสูตร และขอ้ 2 
น าผลการใชห้ลกัสูตร มาปรับปรุงและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ด้านครูผูส้อน ในส่วนของการวางแผน (Plan) มีการแก้ไข คือ ข้อ จัดให้มี
การศึกษาถึงสมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 ใหต้ดัค าวา่ “จดัให”้ แกไ้ขเป็น มีการศึกษาถึง
สมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 ในส่วนของการปฏิบติัตามแผน (Do) มีการแก้ไข คือ  
ขอ้ มีการส่งเสริม สนบัสนุนครูให้ไปอบรมพฒันาตนเอง แกไ้ขเป็น สนบัสนุนให้ครูเขา้ร่วมอบรม/
ประชุม/สัมมนาเพื่อพฒันาตนเอง ในส่วนของการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check) มีการ
แก้ไข คือ ข้อ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ แกไ้ขเป็น มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (PLC) เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ในส่วนของการปรับปรุงพฒันา (Act) 
มีการแกไ้ข คือ ขอ้ มีการจดัประชุมเพื่อให้มีการสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครู ให้ตดัค าว่า  
“ใหมี้การ” แกไ้ขเป็น มีการจดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครู  

ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ ในส่วนของการปฏิบติั
ตามแผน (Do) มีการแกไ้ข คือ ขอ้ มีการจดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก เช่น การผลิต 
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จดัหา พฒันา ใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา แกไ้ขเป็น  
มีการจดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก เช่น การผลิต การจดัการ การพฒันา การใชส่ื้อและ
เทคโนโลยเีพื่อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในส่วนของการปฏิบติัตามแผน (Do)  
มีการแกไ้ข คือ ขอ้ มีการจดัรวบรวมขอ้มูลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้ง  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ ให้ตดัค าวา่ “รวมทั้ง” และเปล่ียนเป็นค าวา่ “และ” แกไ้ขเป็น 
มีการจดัรวบรวมข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ในการจดัการเรียนรู้ 

1.5 ผูว้ิจยัท าการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  Congruence: IOC ) โดยพบวา่ 
ข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องทุกข้อ เท่ากับ 1.00 และสามารถน าไปใช้ในการวิจัยได้ 
(รายละเอียดดงัแสดงผลในภาคผนวก ค และภาคผนวก ง)  

1.6 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูบ้ริหาร คณะครูโรงเรียนบา้น
ทุ่งขา้วพวง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 30 คน (กลุ่มทดลอง) แลว้น ามาวเิคราะห์หาค่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลจากการน าไปทดลองใช้กบักลุ่ม
ทดลอง ได้แบบสอบถามคืน จ านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 และได้ค่าความเช่ือมั่น  
เท่ากบั 0.96 

1.7 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
เก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

2. แบบบนัทึกขอ้มูลการประชุมกลุ่ม มีการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
2.1 ศึกษากรอบเน้ือหาเก่ียวกับการบริหารการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ และดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.2 สร้างแบบบันทึกข้อมูลการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพื่อจัดประชุมกลุ่ม  
ท าการวพิากษแ์นวทางและสรุป ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน
บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.3 น าแบบบันทึกข้อมูลการประชุมกลุ่มให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของเน้ือหาและความชดัเจนของภาษา 

2.4 ปรับปรุงประเด็นในการประชุมกลุ่ม ตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาเสนอแนะ  
2.5 เตรียมประเด็นในการประชุมกลุ่ม เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ศึกษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีขั้นตอนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1.1 ขอหนงัสือจากประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาการบริหาร

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียน 
บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.2 ส่งแบบสอบถาม และหนงัสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยงัผูบ้ริหาร 
คณะครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยตนเองในเดือน พฤศจิกายน 
2561 จ  านวน 20 ชุด และไดแ้บบสอบถามคืน จ านวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 

1.3 ผู ้วิจ ัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม พบว่า สมบูรณ์
เรียบร้อย จึงน าไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  

1.4 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียดปัญหาในการบริหารการจดัการเรียนรู้ 
โดยน ามาจดัหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  

2. เสนอแนะแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีขั้นตอนด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1 ขอหนงัสือจากประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ไปยงัผูอ้  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบา้น
แม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.2 น าข้อมูลสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน มาจัดท า ร่าง 
แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
(รายละเอียดดงัแสดงผลในภาคผนวก ฌ) 

2.3 ด าเนินการวิพากษ์แนวทางและสรุป โดยการจดัประชุมกลุ่ม (Focus Group)  
เชิญผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน จ านวน 6 คน และศึกษานิเทศก์ 
จ  านวน 1 คน ร่วมวิพากษ์ร่างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัจนัทร์ ท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 มีรายนาม ดงัน้ี 

2.3.1 นายนพดล โป่งอา้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ นักงานศึกษาธิการ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.3.2 นายจีรศกัด์ิ คนสอาด ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
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2.3.3 นายระเบียบ ขาวคม  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
2.3.4 นางดารณี ตามนั  ครูช านาญการโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
2.3.5 นางนิติกุล ชยัพิพฒัน์  ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
2.3.6 นางสาวสิริวมิล พวงมาลา  ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
2.3.7 นางสาวนุชนาถ มายาศกัด์ิ  ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
2.3.8 นางสาวรัตติกุล ดวงค า  ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 

ผลการวิพากษ์ร่างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปเป็นแนวทางการบริหารดงัน้ี 

1. แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 
จากผลการวิพากษร่์างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระ 

การเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 
มีความเห็นดงัน้ี 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ในส่วนของ
การวางแผน (Plan) มีการแกไ้ข คือ ขอ้ มีการจดัประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้ตดัค าว่า “มีการ” แกไ้ขเป็น จดัประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และขอ้ มีการประชุมวางแผนการด าเนินการพฒันาปรับปรุง
หลกัสูตร แกไ้ขเป็น ประชุมวางแผนการวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และด าเนินการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร
ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ในส่วนของ
การปฏิบติัตามแผน (Do) มีการแกไ้ข คือให้ตดัค าว่า “มีการ” ในแต่ละขอ้ของแนวทางการบริหาร
ดา้นการปฏิบติัตามแผน (Do) และมีขอ้เสนอแนะให้เพิ่มเติมค าวา่ “วางแผน” ในขอ้ จดัท าโครงการ/
กิจกรรม ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และน าแนว
ทางการบริหารขอ้ดงักล่าวไปอยูใ่นขั้นตอนการวางแผน และมีขอ้เสนอแนะให้เพิ่มเติมในส่วนของ
แนวทางการบริหาร คือ จดัหาวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรมาให้ความรู้ เ ร่ือง การจัดท า
หลกัสูตร และการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ในส่วนของ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C)  ให้เพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการบริหาร คือ 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
คณะกรรมการทั้งในและนอกสถานศึกษา ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
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โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ในส่วนของ
การปรับปรุงพฒันา (Act: A)  มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการบริหาร คือ 
วิเคราะห์จุดดี จุดด้อยของหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีดีอย่างน้อยปีละคร้ัง รวมทั้งยงัมีข้อเสนอแนะในส่วนของบทบาทของผูบ้ริหาร/
เง่ือนไข คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารยุคใหม่ เป็นผูน้ าวิชาการ เปิดใจ
ยอมรับหลกัสูตรใหม่ๆ รู้จกัน าแนวคิดใหม่ๆ ทางการบริหารการศึกษามาใช้ในการบริหาร ทั้งน้ี 
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง เหมาะสมกบัยุคปฏิรูปการศึกษา และผูบ้ริหารตอ้งสร้างความตะหนกั
แก่ครูให้มีความรู้ความเขา้ใจ เห็นความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกันจดัท าหลกัสูตรให้
ครอบคลุมกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผูบ้ริหารตอ้งอ านวยความสะดวกในการจัดหา
วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งจดัหาคู่มือ เอกสาร 
เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และผูบ้ริหารตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทจากการสั่งการมาเป็นผูน้ าในการจดัท าหลกัสูตร 
ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบติัซ่ึงตอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเตรียมความพร้อม การจดัท าหลกัสูตร การ
ด าเนินการใชห้ลกัสูตร มีการนิเทศ ก ากบัติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

2. แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อน 
จากผลการวิพากษ์ร่างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อนโรงเรียน

บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม มีความเห็นดงัน้ี 
แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อนในส่วนของการวางแผน (Plan)  

มีการแก้ไข คือ ข้อ จัดให้มีการประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูถึงสมรรถนะของ
ครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 แก้ไขเป็น จดัให้มีการประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
ชดัเจนเก่ียวกบักระบวนการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ
สมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 และขอ้ มีการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาครู ให้ตดั
ค าวา่ “มีการ” แกไ้ขเป็น ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาครู และมีขอ้เสนอแนะให้เพิ่มเติมในส่วน
ของแนวทางการบริหาร คือวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม พฒันาครู 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อนในส่วนของการปฏิบติัตามแผน 
(Do) มีการแก้ไข คือ ขอ้ มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แก้ไขเป็น สร้างชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ และมีขอ้เสนอแนะให้เพิ่มเติมในส่วนของ
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แนวทางการบริหาร คือ จัดให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียน และหาตวัอย่าง
การพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีประสบความส าเร็จ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านครูผูส้อนในส่วนของการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล (Check: C)  มีการแก้ไข คือ ข้อ มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การพฒันาตนเองของครู แก้ไขเป็น ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพฒันาตนเองของครู 
อยา่งต่อเน่ืองเพื่อจะไดท้ราบขอ้บกพร่องและแกไ้ขในการพฒันาต่อไป และขอ้ มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แก้ไขเป็นการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมในส่วนของ 
แนวทางการบริหาร คือ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ และตรวจสอบ ติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม พฒันาครู 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อนในส่วนของการปรับปรุงพฒันา 
(Act: A)  มีการแกไ้ข คือให้ตดัค าวา่ “มีการ” ในแต่ละขอ้ของแนวทางการบริหารดา้นการปรับปรุง
พฒันา (Act: A) เป็นจดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครู และน าปัญหาในการจดัการ
เรียนรู้มาสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาการจดัการเรียนรู้และมีขอ้เสนอแนะใหเ้พิ่มเติมในส่วนของแนวทางการบริหาร คือ น าผลการ
พฒันาตนเองของครูมาวิเคราะห์และพฒันาต่อไป รวมทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะในส่วนของบทบาทของ
ผูบ้ริหาร/เง่ือนไข คือ ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความตระหนกัแก่ครูถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตนเอง
อยู่เสมอ ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์เก่ียวกบัการบริหารจดัการแบบเดิมท่ีเคยใช้ 
เพื่อตอบรับกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงวสิัยทศัน์น้ีจะส่งผลใหผู้บ้ริหารปรับ 

พฤติกรรมการบริหารให้เป็นแบบอย่างแก่ครู ซ่ึงจะถ่ายโอนไปถึงพฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ของครู และผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม กระตุน้ครูให้มีความกระตือรือร้นในการใช้ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแกปั้ญหาและน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันา 
การจดัการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพของตนเอง พฒันาทกัษะและวิทยาการให้ทนัสมยั เพื่อให้เกิด 
การเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนครูสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ สร้างการท างานเป็นทีมของครูและผูบ้ริหาร
เพื่อพฒันาผูเ้รียน และตอ้งเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของครู ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นให้
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งานอย่างเหมาะสม ปัจจยัด้านการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ปัจจยัด้านการชมเชย มอบรางวลัและ
ตกัเตือนในโอกาสท่ีสมควร ปัจจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชาตอ้งบริหารงานดว้ยวธีิประชาธิปไตย เป็นตน้ 

3. แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

จากผลการวิพากษ์ร่างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อนโรงเรียน
บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม มีความเห็นดงัน้ี 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ในส่วนของการวางแผน (Plan)  มีการแกไ้ข คือ ให้ตดัค าว่า “มีการ” ในแต่ละขอ้ แกไ้ข
เป็นวางแผนจดัโครงการ/กิจกรรม ส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และช้ีแจง 
การก าหนดนโยบายใหค้รูผลิตใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ในส่วนของการปฏิบติัตามแผน (Do) มีการแกไ้ข คือ ให้ตดัค าว่า “มีการ” ในแต่ละขอ้ 
แก้ไขเป็นจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูผลิต พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ และจดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก เช่น การผลิต การจดัการ การพฒันา  
การใชส่ื้อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา และมีขอ้เสนอแนะให้
เพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการบริหาร คือ จดัหาวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีมาให้ความรู้ 
อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาครูดา้นการผลิตส่ือ ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ในส่วนของการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) มีการแกไ้ข คือ ใหต้ดัค าวา่ 
“มีการ” ในแต่ละขอ้ แก้ไขเป็นตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม ส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ และตรวจสอบ ติดตามผลการจดัการ
เรียนรู้โดยใชส่ื้อและเทคโนโลย ี  

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ในส่วนของการปรับปรุงพฒันา (Act: A) มีการแก้ไข คือ ข้อ มีการประชุมเพื่อให้
ครูผูส้อนสะทอ้นผลการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ แกไ้ขเป็น ประชุม
เพื่อให้ครูผูส้อนสะทอ้นผลการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ เพื่อน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ต่อไปและมีขอ้เสนอแนะให้เพิ่มเติมในส่วนของ 
แนวทางการบริหาร คือ รายงานผลการใชส่ื้อ และเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้เพื่อน ามาปรับปรุง
และพฒันาต่อไป รวมทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะในส่วนของบทบาทของผูบ้ริหาร/เง่ือนไข คือ ผูบ้ริหาร
ตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีดีต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจดัการศึกษา ตอ้งมีความรู้ 
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ความเขา้ใจและให้ความส าคญัในเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้  
โดยผูบ้ริหารและครูตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการผลิต การจดัการ  
การพฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนและ
เผยแพร่ความรู้ ผูบ้ริหารตอ้งสร้างวฒันธรรมการท างานและบรรยากาศสถานศึกษาให้มีการผลิต 
การใช้ส่ือและเทคโนโลยี ท่ี ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างแพร่หลายในสถานศึกษา  
ทั้งในรูปแบบของการคิดค้น จดัหา ผลิตส่ือ เคร่ืองมือ เทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  
โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและองค์กร รวมทั้งตอ้งส่งเสริม สนับสนุนสร้างแรงจูงใจครู  
ใหน้ าความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยมีาสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมพฒันาครูให้มีสมรรถนะครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา และผูบ้ริหารตอ้ง
นิเทศก ากบั ติดตาม ให้ครูผลิต และใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ และรายงานผลการใช้ 
เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

4. แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จากผลการวิพากษ์ร่างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูเ้ข้าร่วม 
การประชุม มีความเห็นดงัน้ี 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ในส่วนของการวางแผน (Plan)  มีการแกไ้ข คือ ใหต้ดัค าวา่ “มีการ” ในแต่ละขอ้ แกไ้ขเป็นวางแผน
จดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกสถานศึกษา และวางแผนจดัท า
โครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในส่วน
ของการปฏิบติัตามแผน (Do) มีการแกไ้ข คือ ใหต้ดัค าวา่ “มีการ” ในแต่ละขอ้ แกไ้ขเป็นก าหนดให้
ครูใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จดัรวบรวมขอ้มูลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือ
กบัชุมชน เชิญปราชญช์าวบา้นน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ และมีขอ้เสนอแนะ
ให้เพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการบริหาร คือ น าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผ่านส่ือสังคม
แห่งการเรียนรู้อยา่งเวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ในส่วนของการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) มีการแกไ้ข คือ ให้ตดัค าวา่ “มีการ” 
ในแต่ละขอ้ แกไ้ขเป็นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้โดยมีตวัแทนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เพื่อสนับสนุนการจดัการแหล่งเรียน และตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในส่วน
ของการปรับปรุงพฒันา (Act: A) มีการแกไ้ข คือ ให้ตดัค าวา่ “มีการ” ในขอ้ มีการปรับปรุงพฒันา
สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เหมาะต่อการจดัการเรียนรู้ แกไ้ขเป็นปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่ง เ รียน รู้ในสถานศึกษาให้ เหมาะต่อการจัดการเ รียน รู้   
และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของแนวทางการบริหาร คือ รายงานผลการใชแ้หล่งเรียนรู้และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งยงัมีขอ้เสนอแนะในส่วนของบทบาท
ของผูบ้ริหาร/เง่ือนไข คือ ผูบ้ริหารและครูจะตอ้งมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคญัและความ
จ าเป็นท่ีตอ้งใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูร่อบตวัมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
และผูบ้ริหารและครูตอ้งร่วมกนัวางแผน ก าหนดแนวนโยบายท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูใช้แหล่ง
การเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ าร่างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้น
แม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชต้ามขั้นตอนการศึกษา 2 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ดงัน้ี 

ผูศึ้กษาจะน าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาคัดเลือกตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึง
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าผลคะแนนท่ีได้มาหาค่าสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
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แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ และเสนอผลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 สอบถามสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน 
บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แลว้น าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย การแปลผล
ค่าเฉล่ีย เกณฑก์ารแปลความหมาย พิจารณาจากระดบัค่าเฉล่ียโดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของ
เบสท ์(Best อา้งถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, 267) ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบั
มาก 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบั
นอ้ย 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด 

แบบสอบถามตอนท่ี 3 ปัญหาในการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่
กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นแบบปลายเปิด (Open Ended) ผูศึ้กษาไดน้ ามาจดั
หมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี (Frequency) 

ขั้นตอนท่ี 2 เสนอแนะแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ ดงัน้ี การวิเคราะห์
ขอ้มูล จากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 
 
 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
 
 
การวิจยั เร่ือง แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวดัเชียงใหม่  

ตอนที ่1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป น าเสนอดังตารางที ่4.1 
 

ตารางที ่4.1 ค่าความถี่ และร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
5 

15 

 
25.00 
75.00 

รวม 20 100.00 
อาย ุ
1. ไม่เกิน 30 ปี  
2. 31 - 40 ปี 
3. 41 - 50 ปี   
4. 51 ปี ข้ึนไป 

 
4 

11 
3 
2 

 
20.00 
55.00 
15.00 
10.00 

รวม 20 100.00 
วฒิุการศึกษา 
1. ปริญญาตรี  
2. ปริญญาโท 
3. สูงกวา่ปริญญาโท 

 
15 
5 
0 

 
75.00 
25.00 
0.00 

รวม 20 100.00 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต าแหน่ง 
1. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
2. ครู 

 
1 

19 

 
5.00 

95.00 
รวม 20 100.00 

อายรุาชการ 
1. ไม่เกิน 5 ปี  
2. 6 – 10 ปี 
3. 11 - 15 ปี   
4. 16 – 20 ปี 
5. 21 - 25 ปี   
6. 26 ปีข้ึนไป       

 
6 

10 
1 
0 
1 
2 

 
30.00 
50.00 
5.00 
0.00 
5.00 

10.00 

รวม 20 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน  

คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปีมากท่ีสุด จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 
รองลงมามีอายุไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อายุ 41 - 50 ปี จ  านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอายุ 51 ปี ข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดับ  
วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมา 
มีวฒิุการศึกษาปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครู
มากท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และมีต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายุราชการ 6 – 10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมามีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอายุราชการ 26 ปีข้ึนไป 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  มีอายุราชการ 11 - 15 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  
และมีอายรุาชการ 21 - 25 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล าดบั 

ตอนที่ 1.2 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ น าเสนอดังตารางที ่4.2-4.6 
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ตารางที ่4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การวางแผน (Plan) ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ µ  
(N = 20) 

  
ระดบั 

การบริหาร 

1 มีการจดัประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.45 0.51 นอ้ย 

2 มีการประชุมวางแผนการด าเนินการ
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 

3.35 0.75 ปานกลาง 

โดยรวม 2.90 0.64 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
มีระดบัการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 2.90,  = 0.64) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการจดัประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (µ = 2.45,   = 0.51) อยู่ในระดับน้อย ส่วนสภาพการบริหารมีการประชุมวาง
แผนการด าเนินการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร (µ = 3.35,   = 0.75) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
ตารางที ่4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 

การปฏิบัติตามแผน (Do) ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ µ  
(N = 20) 

  
ระดบั 

การบริหาร 

1 มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรมการพฒันา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.50 0.51 ปานกลาง 

2 มีการส่งเสริม มีนโยบายให้ครูจัดการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตร 

3.50 0.51 มาก 

โดยรวม 3.00 0.71 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่า สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผน (Do) 
ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  
มีระดับการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.00, = 0.71) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า  
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรมการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (µ = 2.50,  = 0.51) อยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีการส่งเสริม มีนโยบายให้ครูจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร (µ = 3.50,  = 0.51) อยู่ในระดบั
มาก  

 
ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้
ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ µ  
(N = 20) 

  
ระดบั 

การบริหาร 

1 แต่งตั้ งคณะกรรมการนิ เทศ ติดตาม 
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

2.15 0.37 นอ้ย 

2 มีการจดัประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามการน า
หลกัสูตรไปใช ้

2.25 0.44 นอ้ย 

โดยรวม 2.20 0.07 น้อย 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผล (Check: C) ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย (µ = 2.20, = 0.07) เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า สภาพการบริหารมีการจดัประชุม เพ่ือนิเทศ ติดตามการน าหลกัสูตรไปใช ้(µ = 2.25,  = 0.44) 
และแต่งตั้ งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (µ = 2.15,  
 = 0.37) อยูใ่นระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั   
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ตารางที ่4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การปรับปรุงพัฒนา (Act: A)  ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน 
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ µ  
(N = 20) 

  
ระดบั 

การบริหาร 

1 มีการจัดประชุมเพื่อสะท้อนผลการน า
หลกัสูตรไปใช ้

1.60 0.50 นอ้ย 

2 มีการรายงานผลการประเมินการใช้
หลกัสูตร 

2.40 0.50 นอ้ย 

3 น าผลการใช้หลักสูตร มาปรับปรุงและ
พฒันาให้สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

1.60 0.68 นอ้ย 

โดยรวม 1.87 0.46 น้อย 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันา 

(Act: A) ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ มีระดบัการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย (µ = 1.87, = 0.46) เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า สภาพการบริหารมีการรายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตร (µ = 2.40,  = 0.50)  
จดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการน าหลกัสูตรไปใช้ (µ = 1.60,  = 0.50) และน าผลการใช้หลกัสูตร  
มาปรับปรุงและพฒันาให้สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (µ = 1.60,  = 0.68)  
อยูใ่นระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั 
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ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเ รียนรู้ 
ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว  
จังหวดัเชียงใหม่ โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA 

 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ µ  
(N = 20) 

  
ระดบั 

การบริหาร 

การวางแผน (Plan) 2.90 0.64 ปานกลาง 

การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.00 0.71 ปานกลาง 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C)   2.20 0.07 นอ้ย 

การปรับปรุงพฒันา (Act: C)   1.87 0.46 นอ้ย 

โดยรวม 2.49 0.55 น้อย 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้

ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  
(µ = 2.49, = 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ระดบัการบริหารท่ีมีค่านอ้ย คือ การตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล (µ = 2.20, = 0.07) และการปรับปรุงพัฒนา (µ = 1.87, = 0.46) และระดับการ
บริหารท่ีมีค่าปานกลาง คือ การวางแผน (µ = 2.90, = 0.64) และการปฏิบัติตามแผน (µ = 3.00, 
 = 0.71) 
 

ตอนที ่1.3 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านครูผู้สอน  
ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านครูผูส้อน น าเสนอดังตารางท่ี  

4.7-4.11 
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ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การวางแผน (Plan) ด้านครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวดัเชียงใหม่  

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการศึกษาถึงสมรรถนะของครูผูส้อนใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.30 0.92 ปานกลาง 

2 มีการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาครู 3.85 0.81 มาก 
โดยรวม 3.58 0.39 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
ด้านครูผูส้อนของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการบริหาร 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ = 3.58,  = 0.39) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  
มีการศึกษาถึงสมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 (µ = 3.30,  = 0.92) อยูใ่นระดบัปานกลาง
ส าหรับรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาครู (µ = 3.85,  = 0.81) 
อยูใ่นระดบัมาก  

 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอนการ
ปฏิบัติตามแผน (Do) ด้านครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวดัเชียงใหม่  

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมอบรม/ประชุม/

สัมมนาเพื่อพฒันาตนเอง 
4.20 0.70 มาก 

2 มีการจดัอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
งานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

3.85 0.59 มาก 

3 มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

3.00 0.73 ปานกลาง 

โดยรวม 3.68 0.62 มาก 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผน 
(Do) ด้านครูผูส้อนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดับการ
บริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.68,  = 0.62) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด คือ มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ (µ =  3.00,  
 = 0.73) อยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงและมีระดบัการบริหารอยู่ในระดบั
มาก มีจ านวน 2 ขอ้ คือ สนบัสนุนให้ครูเขา้ร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อพฒันาตนเอง (µ = 4.20, 
 = 0.70) และมีการจดัอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ (µ = 3.85,  
 = 0.59)  
 
ตารางที ่4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) ด้านครูผู้สอนของโรงเรียน 
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

พฒันาตนเองของครู 
3.10 0.85 ปานกลาง 

2 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

3.20 0.83 ปานกลาง 

โดยรวม 3.15 0.07 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล (Check: C)  ด้านครูผูส้อนของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ มีระดบัการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.15,  = 0.07) และเม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า สภาพการบริหารมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ (µ =  3.20,  = 0.83) และมีการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการพฒันาตนเองของครู (µ =  3.10,  = 0.85) อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกนั  
 



77 

 

ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การปรับปรุงพัฒนา (Act: A) ด้านครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการจดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครู 3.00 0.73 ปานกลาง 
2 มีการน าปัญหาในการจดัการเรียนรู้มาสร้างชุมชนการ

เ รียน รู้ทางวิชา ชีพ (PLC) เพื่ อน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

3.05 1.10 ปานกลาง 

โดยรวม 3.03 0.04 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันา 

(Act: A)  ดานครูผูส้อนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดับ 
การบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (µ = 3.03,  = 0.04) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า สภาพ
การบริหารมีการน าปัญหาในการจดัการเรียนรู้มาสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ (µ = 3.05,  = 1.10) และมีการจดั
ประชุมเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาตนเองของครู (µ =  3.00,  = 0.73) อยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกนั  

 
ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเ รียนรู้ 

ด้านครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA 

 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
การวางแผน (Plan) 3.58 0.39 มาก 
การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.68 0.62 มาก 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)   3.15 0.07 ปานกลาง 
การปรับปรุงพฒันา (Act)   3.03 0.04 ปานกลาง 

โดยรวม 3.36 0.32 ปานกลาง 



78 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อนของโรงเรียน
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
(µ =  3.36,  = 0.32) เ ม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  ระดับการบริหารท่ี มีค่ าปานกลาง คือ  
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (µ =  3.15,  = 0.07) และการปรับปรุงพฒันา (µ =  3.03, 
 = 0.04) และระดบัการบริหารท่ีมีค่ามาก คือ การวางแผน (µ =  3.58,  = 0.39) และการปฏิบติั
ตามแผน (µ =  3.68,  = 0.62) 

ตอนที่ 1.4 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ น าเสนอดังตารางที ่4.12-4.16 
 
ตารางที ่4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 

การวางแผน (Plan)  ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ ส่ง เสริมสนับสนุนการเ รียนรู้ 
ของโรงเรียน บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการวางแผนจดัโครงการ/กิจกรรม ส่ือ

และเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3.00 0.73 ปานกลาง 

2 มีการช้ีแจงการก าหนดนโยบายให้ครูผลิต 
ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

2.80 0.95 ปานกลาง 

โดยรวม 2.90 0.14 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่  มีระดับการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 2.90,  = 0.14)  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ สภาพการบริหารมีการวางแผนจดัโครงการ/กิจกรรม ส่ือและเทคโนโลยี
ท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ (µ = 3.00,  = 0.73) และมีการช้ีแจงการก าหนดนโยบายให้ครู 
ผลิต ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ (µ =  2.80,  = 0.95) อยูในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกนั 
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ตารางที ่4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การปฏิบัติตามแผน (Do) ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อให้ครูผลิต พฒันาส่ือ

และเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 
3.35 0.67 ปานกลาง 

2 มีการจดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น การผลิต การจดัการ การพฒันา การใชส่ื้อและ
เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

4.10 0.79 มาก 

โดยรวม 3.73 0.53 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบติัตามแผน 

(Do) ดา้นส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.73,  = 0.53) เม่ือพิจารณา 
รายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อให้ครูผลิต  พฒันาส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ (µ =  3.35,  = 0.67) อยูใ่นระดบัปานกลาง และรายขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก เช่น การผลิต การจดัการ  
การพฒันา การใชส่ื้อและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา (µ = 4.10,  
 = 0.79) อยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)  ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ส่ือและ
เทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 

2.85 0.93 ปานกลาง 

2 มีการนิเทศ ติดตามผลการจดัการเรียนรู้
โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

2.45 0.60 ปานกลาง 

โดยรวม 2.65 0.25 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล (Check)   ด้านส่ือและเทคโนโลยี ท่ี ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการบริหารโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (µ = 2.65,  = 0.25) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า สภาพการบริหารมีการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ /กิจกรรม ส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนรู้ (µ = 2.85,  = 0.93) และมีการนิเทศ ติดตามผลการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อ
และเทคโนโลย ี(µ =  2.45,  = 0.60) อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
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ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การปรับปรุงพัฒนา (Act)  ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการประชุมเพื่อให้ครูผูส้อนสะทอ้นผลการใช้ส่ือ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้  
2.50 0.83 ปานกลาง 

2 มีการน าผลจากการสะทอ้นคิดการใชส่ื้อ เทคโนโลยี
มาวิเคราะห์ เพื่อใชว้างแผนปรับปรุงและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

2.40 0.50 นอ้ย 

โดยรวม 2.45 0.78 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันา 
(Act) ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ
เชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ มีระดับการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (µ = 2.45,  = 0.78)  
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า สภาพการบริหารมีการประชุมเพื่อให้ครูผูส้อนสะทอ้นผลการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีและนวตักรรมในการจัดการเรียนรู้ (µ = 2.50,  = 0.83) อยู่ในระดับปานกลาง 
และมีการน าผลจากการสะทอ้นคิดการใชส่ื้อ เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ เพื่อใชว้างแผนปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน (µ =  2.40,  = 0.50) อยูใ่นระดบันอ้ย  

 
ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านส่ือและ

เทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวดัเชียงใหม่ โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA 

 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
การวางแผน (Plan) 2.90 0.14 ปานกลาง 
การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.73 0.53 มาก 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)   2.65 0.25 ปานกลาง 
การปรับปรุงพฒันา (Act)   2.45 0.78 นอ้ย 

โดยรวม 2.93 0.56 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่า สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  
มีการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 2.93,  = 0.56) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบั
การบริหารท่ีมีค่าน้อย คือ การปรับปรุงพฒันา (µ = 2.45,  = 0.78) และระดบัการบริหารท่ีมีค่า 
ปานกลาง คือ การวางแผน (µ = 2.90,  = 0.14) และการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  
(µ = 2.65,  = 0.25) ระดบัการบริหารท่ีมีค่ามาก คือ การปฏิบติัตามแผน (µ = 3.73,  = 0.53) 

ตอนที่ 1.5 ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น น าเสนอดังตารางท่ี 4.17-4.21 

 
ตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 

การวางแผน (Plan) ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมให้ใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  

3.80 0.95 มาก 

2 มีการวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.30 0.92 ปานกลาง 

โดยรวม 3.55 0.35 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่าสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่ มีระดบัการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ = 3.55,  = 0.35) เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ มีการวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน (µ = 3.30,  = 0.92) อยูใ่นระดบัปานกลาง และรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการวางแผน
จัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งในและนอกสถานศึกษา (µ = 3.80,  
 = 0.95) อยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางที ่4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การปฏิบัติตามแผน (Do) ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน 
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

  

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการก าหนดให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.05 1.10 ปานกลาง 

2 มีการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

3.95 0.60 มาก 

3 มีการจดัรวบรวมขอ้มูลการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการ
เรียนรู้ 

2.50 1.15 ปานกลาง 

โดยรวม 3.17 0.64 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่าสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการบริหาร
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (µ = 3.17,  = 0.64) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า สภาพการบริหาร 
มีการก าหนดให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  (µ = 3.05,  = 1.10) และมีการจัดรวบรวมข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งในและ 
นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนรู้ (µ = 2.50,  = 1.15) อยู่ในระดับ 
ปานกลางเช่นเดียวกนั และรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ (µ = 3.95,  = 0.60) อยูใ่นระดบัมาก  
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ตารางที ่4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check) ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ

ตามโครงการ/กิจกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 

2.15 0.37 นอ้ย 

2 มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

2.10 0.64 นอ้ย 

โดยรวม 2.13 0.04 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่าสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผล (Check) ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียนบ้าน 
แม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (µ = 2.13, 
 = 0.04)  เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า สภาพการบริหารมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินการตามโครงการ /กิจกรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อสนับสนุน 
การจดัการเรียนรู้ (µ = 2.15,  = 0.37) และมีการนิเทศ ก ากบัติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนรู้
โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (µ = 2.10,  = 0.64) อยูใ่นระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั 

 

ตารางที ่4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ข้ันตอน 
การปรับปรุงพัฒนา (Act)  ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน 
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
1 จดัให้มีการน าเสนอผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิดจากการใช้

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2.60 0.88 ปานกลาง 

2 มีการปรับปรุงพฒันาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษาใหเ้หมาะต่อการจดัการเรียนรู้ 

3.85 0.75 มาก 

โดยรวม 3.23 0.10 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.20 พบวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันา 
(Act)  ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ มีระดับการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.23,  = 0.10) เม่ือพิจารณา 
รายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ จดัให้มีการน าเสนอผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิดจากการใชแ้หล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (µ = 2.60,  = 0.88) อยู่ในระดบัปานกลาง และรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ มีการปรับปรุงพฒันาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เหมาะต่อ 
การจดัการเรียนรู้ (µ = 3.85,  = 0.75) อยูใ่นระดบัมาก  
 
ตารางที ่4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเ รียนรู้ 

ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จังหวดัเชียงใหม่ โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA 

 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
การวางแผน (Plan) 3.55 0.35 มาก 
การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.17 0.64 ปานกลาง 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)   2.13 0.04 นอ้ย 
การปรับปรุงพฒันา (Act)   3.23 0.10 ปานกลาง 

โดยรวม 3.02 0.62 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีระดบัการบริหาร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.02,  = 0.62) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัการบริหาร 
ท่ีมีค่าน้อย คือ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (µ = 2.13,  = 0.04) และระดบัการบริหาร 
ท่ีมีค่าปานกลาง คือ การปฏิบติัตามแผน (µ = 3.17,  = 0.64)  และการปรับปรุงพฒันา (µ = 3.23, 
 = 0.10) และระดบัการบริหารท่ีมีค่ามาก คือ การวางแผน (µ = 3.55,  = 0.35)   
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ตารางที ่4.22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 
การวางแผน (Plan) 2.90 0.64 ปานกลาง 
การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.00 0.71 ปานกลาง 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)   2.20 0.07 นอ้ย 
การปรับปรุงพฒันา (Act)   1.87 0.46 นอ้ย 

โดยรวม 2.49 0.55 น้อย 

ด้านครูผู้สอน 
การวางแผน (Plan) 3.58 0.39 มาก 
การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.68 0.62 มาก 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)   3.15 0.07 ปานกลาง 
การปรับปรุงพฒันา (Act)   3.03 0.04 ปานกลาง 

โดยรวม 3.36 0.32 ปานกลาง 

ด้านส่ือและเทคโนโลยทีีส่่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
การวางแผน (Plan) 2.90 0.14 ปานกลาง 
การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.73 0.53 มาก 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)   2.65 0.25 ปานกลาง 
การปรับปรุงพฒันา (A-Act)   2.45 0.78 นอ้ย 

โดยรวม 2.93 0.56 ปานกลาง 

ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การวางแผน (Plan) 3.55 0.35 มาก 
การปฏิบติัตามแผน (Do) 3.17 0.64 ปานกลาง 
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check)   2.13 0.04 นอ้ย 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
 

สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
µ  

(N = 20)   
ระดับ 

การบริหาร 
ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การปรับปรุงพฒันา (Act)   3.23 0.10 ปานกลาง 

โดยรวม 3.02 0.62 ปานกลาง 

โดยรวมทั้ง 4 ด้าน 2.95 0.36 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.22 แสดงให้เห็นวา่ สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้โดยรวมทั้ง 4 ดา้น 

มีระดบัการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (µ = 2.95,  = 0.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
ตามองคป์ระกอบของการบริหารการจดัการเรียนรู้โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด เม่ือเรียงค่าเฉล่ียมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นครูผูส้อน (µ = 3.36,  = 0.32) มีระดบั
การบริหารอยู่ในระดับปานกลาง ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (µ = 3.02,  = 0.62)  
มีระดบัการบริหารอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้  
(µ = 2.93,  = 0.56) มีระดับการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง และด้านหลักสูตรและสาระ 
การเรียนรู้ (µ = 2.49,  = 0.55) มีระดบัการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย ตามล าดบั 

ตอนที่ 1.6 ปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอ
เชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ น าเสนอดังตารางที ่4.23-4.26 
 
ตารางที ่4.23 ความถี่ของประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและสาระ 

การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่       
 

ประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
1. การจดัท าหลกัสูตรไม่ครอบคลุมกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  15 
2. การบริหารวชิาการ ขาดผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและ 
    สาระการเรียนรู้  

12 

3. การด าเนินการใชห้ลกัสูตร ไม่มีการตรวจสอบ ติดตามอยา่งต่อเน่ือง  10 
4. ขาดการวเิคราะห์ผล ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร การจดัเน้ือหา สาระ   
    กิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

8 
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จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและ  
สาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ เม่ือพิจารณา 
การบริหารการจดัการเรียนรู้โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA พบปัญหา ดงัน้ี โรงเรียนมีการจดัท า
หลกัสูตรไม่ครอบคลุมกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (f  = 15) การบริหารวิชาการ ขาดผูท่ี้มี
ความเ ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและสาระการเ รียนรู้  ( f  = 12)  การด า เนินการใช้หลักสูตร  
ไม่มีการตรวจสอบ  ติดตามอย่างต่อเน่ือง (f  = 10) และขาดการวิเคราะห์ผล ประเมินผลการใช้
หลกัสูตร การจดัเน้ือหา สาระกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(f = 8) 

 
ตารางที ่4.24 ความถี่ของประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านครูผู้สอนของโรงเรียน

บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  
 

ประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
1. ครูไม่ปรับตวั ยดึติดกบัวธีิการสอนแบบดั้งเดิมท่ีไม่เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
    เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบครูบอกและเล่า ใหข้อ้มูล เป็นตน้  

12 
 

2. ครูตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการสอน อยา่งเช่น งานการเงิน  
    งานพสัดุ งานธุรการของโรงเรียนและโครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมาย 
    เพิ่มเติม ท าใหค้รูตอ้งแบ่งเวลาส่วนหน่ึงไปท างานเหล่านั้น และท าใหง้าน 
    การสอนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัถูกลดความส าคญัลงไป ส่งผลท าใหก้ารจดั 
    การเรียนการสอนท าไดไ้ม่เตม็ท่ี 

10 
 

3. ครูขาดการสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครูอยา่งต่อเน่ือง 8 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านครูผูส้อนของ
โรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือพิจารณาการบริหารการจดัการเรียนรู้
โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA พบปัญหา ดงัน้ี ครูไม่ปรับตวั ยดึติดกบัวธีิการสอนแบบดั้งเดิมท่ีไม่
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบครูบอกและเล่าใหข้อ้มูล เป็นตน้ 
(f  = 12) ครูตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการสอน เช่น งานการเงิน งานพสัดุ งานธุรการของ
โรงเรียนและโครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมายเพิ่มเติม ท าให้ครูตอ้งแบ่งเวลาส่วนหน่ึงไป
ท างานเหล่านั้น ท าให้งานการสอนซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลักถูกลดความส าคญัลงไป ส่งผลท าให้การ
จดัการเรียนการสอนท าได้ไม่เต็มท่ี (f  = 10) และครูขาดการสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครู
อยา่งต่อเน่ือง (f = 8) 
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ตารางที ่4.25 ความถี่ของประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยี 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  

 

ประเด็นปัญหา 
ในการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

จ านวน (คน) 

1. สถานศึกษาขาดการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
    โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

11 

2. ครูบางส่วนขาดทกัษะ ประสบการณ์หรือความช านาญในการใชส่ื้อ 
    นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9 

3. ครูน าเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้นอ้ย 7 
4. สถานศึกษามีส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ไม่
เพียงพอ 
    ต่อความตอ้งการ และท่ีมีอยูบ่างส่วนอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไม่ได ้ ไดแ้ก่  
    โทรทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ นกัเรียนจึงไม่สามารถศึกษาหาความรู้ 
     จากอินเตอร์เน็ตไดเ้ตม็ท่ี 

5 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ปัญหาในการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยท่ีี
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  
เ ม่ือพิจารณาการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA พบปัญหา ดังน้ี  
สถานศึกษาขาดการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยี  
(f  = 11) ครูบางส่วนขาดทักษะ ประสบการณ์หรือความช านาญในการใช้ส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (f  = 9) ครูน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้นอ้ย  
(f  = 7) และสถานศึกษามีส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ เพียงพอต่อ 
ความตอ้งการ และท่ีมีอยู่บางส่วนอยู่ในสภาพท่ีใช้การไม่ได ้ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
นกัเรียนจึงไม่สามารถศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตไดเ้ตม็ท่ี (f = 5) 
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ตารางที ่4.26 ความถี่ของประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่       

 

ประเด็นปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
1. ครูผูส้อนมีการใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายกบัชีวติจริงนอ้ย 13 
2. ครูผูส้อนน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูร่อบตวัมาประยกุตใ์ช ้
    ในการจดัการเรียนรู้นอ้ย 

11 

3. โรงเรียนขาดการเชิญปราชญช์าวบา้นมาใหค้วามรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
     ใหแ้ก่นกัเรียน 

9 

4. สถานศึกษาขาดการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
     โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

7 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ปัญหาในการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือพิจารณา 
การบริหารการจดัการเรียนรู้โดยด าเนินงานตามวงจร PDCA พบปัญหา ดงัน้ี ครูผูส้อนมีการใช้
แหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายกบัชีวิตจริงนอ้ย (f = 13)  ครูผูส้อนน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่
รอบตวัมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้นอ้ย (f = 11) โรงเรียนขาดการเชิญปราชญช์าวบา้นมาให้
ความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหแ้ก่นกัเรียน (f = 9) และสถานศึกษาขาดการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (f = 7) 

 
ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  

แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากการประชุมกลุ่ม ผูว้ิจยัไดท้  าการปรับแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ไดแ้นวทาง
การบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ฉบบัจริง 
ดงัตารางท่ี 4.27-4.30 
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เป้าหมาย โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ตารางที ่4.27 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การวางแผน  
(Plan: P) 

1. ประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ประชุมวางแผนการวิเคราะห์เอกสาร
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551 สาระแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ และด าเนินการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. วางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม 
ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1. ผูบ้ริหารและครูตอ้งมีการสร้าง
วสิัยทศัน์ร่วมกนัของโรงเรียน เปิดใจ
ยอมรับหลกัสูตรใหม่ ๆ รู้จกัน า
แนวคิดใหม่ ๆ มาใชใ้นการบริหาร 
ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
เหมาะสมกบัยคุปฏิรูปการศึกษา 
2. ผูบ้ริหารและครูจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจ เห็นความส าคญัและ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัจดัท าและ
พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. ผูบ้ริหารตอ้งอ านวยความสะดวกใน
การจดัหาวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น
หลกัสูตร รวมทั้งจดัหาคู่มือ เอกสาร 
เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัท าหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การปฏิบติั 
ตามแผน  
(Do: D) 

4. จดัหาวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร
มาใหค้วามรู้ เร่ือง การจดัท าหลกัสูตร และ
การปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5. ส่งเสริม มีนโยบายใหค้รูจดัการเรียนรู้
ตามหลกัสูตร 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การ
ตรวจสอบ 
ติดตามและ
ประเมินผล  
(Check: C)   

6. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
คณะกรรมการทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
7. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบั 
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
8. จดัประชุม เพ่ือตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใช ้
9. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

4. ผูบ้ริหารและครูตอ้งมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจดัการหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ตั้งแต่ขั้นตอน 
การวางแผนเตรียมความพร้อม  
การจดัท าหลกัสูตร การด าเนินการใช้
หลกัสูตร นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ  
รวมทั้งปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหมี้
ความทนัสมยั ตลอดจนร่วมคิด  
ร่วมแกปั้ญหาและร่วมพฒันาอยา่ง
จริงจงั  

การ
ปรับปรุง
พฒันา  
(Act: C)   

10. วเิคราะห์จุดดี จุดดอ้ยของหลกัสูตร 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันา
ใหเ้ป็นหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีดีอยา่ง
นอ้ยปีละคร้ัง 
11. จดัประชุมเพ่ือสะทอ้นผลการน า
หลกัสูตรไปใช ้
12. รายงานผลการประเมินการใชห้ลกัสูตร 
13. น าผลการใชห้ลกัสูตร มาปรับปรุงและ
พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
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เป้าหมาย ครูสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อแกปั้ญหาและน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพ
ของตนเองใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

ตารางที ่4.28 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/
เง่ือนไข 

การวางแผน 
(Plan) 

1. จดัใหมี้การประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนเก่ียวกบั
กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูในรูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) และ
สมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 
2. ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาครู 
3. วางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม พฒันา
ครู 

1. ผูบ้ริหารและครูตอ้งสร้าง
วสิัยทศัน์ร่วมกนัในการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาครูใหเ้ป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม กระตุน้ครู
ใหมี้ความกระตือรือร้นในการใช้
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
เพื่อแกปั้ญหาและน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง พฒันาทกัษะและวทิยาการ
ใหท้นัสมยั เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้
เทคนิควธีิการสอนแบบใหม่ ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าใหไ้ดเ้ด็กท่ีมี
ความรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ี
สังคมไทยและสังคมโลกตอ้งการ 

การปฏิบติั
ตามแผน 
(Do) 

4. สนบัสนุนใหค้รูเขา้ร่วมอบรม/ประชุม/
สัมมนาเพื่อพฒันาตนเอง 
5.จดัอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
6. สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
7. จดัใหมี้กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียน 
8. หาตวัอยา่งการพฒันาวชิาชีพครูใน
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีประสบ
ความส าเร็จ 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การ
ตรวจสอบ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
(Check: C)   

9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการใชชุ้มชน
การเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ 
10. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
พฒันาครู 
11.ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพฒันาตนเองของครูอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อจะไดท้ราบขอ้บกพร่องและแกไ้ข
ในการพฒันาต่อไป 
12. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ 

3. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนครู
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ สร้าง
การท างานเป็นทีมของครูและผูบ้ริหาร
เพื่อพฒันาผูเ้รียน 
4. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม กระตุน้ครูถึง
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาตนเองอยู่
เสมอ รู้จกัน าเทคนิควธีิการสอนแนว
ใหม่ และน าความรู้จากการอบรม
พฒันาตนเองมาใชก้บัผูเ้รียนใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด  
5. ผูบ้ริหารตอ้งวางแผน รู้จกักระจาย
งานและลดภาระหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่
เก่ียวกบัการสอนของครูให้นอ้ยลง 
เพราะท าใหบ้ทบาทในฐานะครูผูส้อน
ลดนอ้ยลง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการ
ท างานลดลง โดยตอ้งคอยนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน
ของครู 
6. ผูบ้ริหารตอ้งเสริมสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของครู โดย
น าผลการพฒันาตนเองของครูมา
พิจารณาให้รางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
หรือน าผลการพฒันาไปใช ้
ในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัดา้นการชมเชย  
มอบรางวลั การเล่ือนต าแหน่ง การ
เล่ือนเงินเดือน เป็นตน้  
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ตารางที ่4.28 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การ
ปรับปรุง
พฒันา  
(Act: C)   

13. จดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการ
พฒันาตนเองของครู 
14. น าผลการพฒันาตนเองของครูมา
วเิคราะห์และพฒันาต่อไป 
15. น าปัญหาในการจดัการเรียนรู้มา
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
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เป้าหมาย ครูมีความสามารถในการผลิต ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ 

 

ตารางที ่4.29 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุน 
การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การวางแผน 
(Plan) 

1. วางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม 
ส่ื อ แล ะ เทคโนโลยี ท่ี ส่ ง เ ส ริม
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
2. ช้ีแจงการก าหนดนโยบายให้ครู
ผลิต ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนรู้  

1. ผู ้บ ริหารและครูต้องสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกนัในการน าส่ือและเทคโนโลยีมาช่วย
ในการบริหารการจดัการเรียนรู้ 
2. ผูบ้ริหารและครูตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ
และให้ความส าคญัในเร่ืองของเทคโนโลยี
เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
3. ผูบ้ริหารและครูตอ้งสร้างวฒันธรรมการ
ท างานและบรรยากาศสถานศึกษาให้มีการ
ผลิต การใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างแพร่หลายใน
สถานศึกษา ทั้งในรูปแบบของการคิดค้น 
จัดหา ผลิตส่ือ เคร่ืองมือ เทคนิควิธีการ 
อยา่งหลากหลาย โดยเลือกใชใ้ห้เหมาะสม
กบัผูเ้รียนและองคก์ร 
4. ผูบ้ริหารและครูต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย  วางแผนในเร่ืองการผลิต 
การจัดการ การพัฒนา การใช้ ส่ือและ
เทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายเผยแพร่
ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้
ในสถานศึกษา  
  

การปฏิบติั 
ตามแผน 
(Do) 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ค รู
ผลิต  พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 
4. จดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การผลิต การจดัการ 
ก า ร พั ฒ น า  ก า ร ใ ช้ ส่ื อ แ ล ะ
เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อการ
จดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
5. จัดหาวิทยากรผู ้เ ช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีมาให้ความรู้ อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูด้านการ
ผลิตส่ือ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนรู้ 
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การ
ตรวจสอบ 
ติดตามและ
ประเมินผล  
(Check)   
  

6. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการใช้ส่ือ
และเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 
7. ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการด า เนินการตาม
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ส่ื อ แ ล ะ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 
8. ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ส่ือและเทคโนโลยี 

5. ผู ้บริหารจ าเป็นต้องให้การสนับสนุน
ด้านส่ือและเทคโนโลยี ท่ีจ  า เ ป็นอย่าง
เพี ย งพอ  เพื่ อ ส่ ง เส ริมพัฒนาค รูให้ มี
สมรรถนะครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
6. ผูบ้ริหารต้องส่งเสริม สนับสนุนสร้าง
แรงจูงใจให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อพัฒนาตน เองอย่ า ง ต่อ เ น่ื อ งและ
สร้างสรรค์ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของ
สังคมในศตวรรษท่ี 21  โดยน าความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ ในการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
เป็นการส่งเสริมพฒันาครูให้มีสมรรถนะ
ครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี  21 และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
7. ผูบ้ริหารตอ้งมีการส่งเสริม กระตุน้ใหค้รู
เกิดการเรียนรู้การศึกษาด้วยตนเองผ่าน
ช่องทางเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ 
ทกัษะ การสร้างส่ือนวตักรรม บทเรียนดว้ย
วิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เขา้ถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้
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ตารางที ่4.29 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การ
ปรับปรุง
พฒันา  
(Act)   

9. ประชุมเพื่อให้ครูผูส้อนสะทอ้น
ผลการใชส่ื้อ และเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ต่อไป 
10. น าผลจากการสะทอ้นคิดการใช้
ส่ือและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เพื่อ
ใช้วางแผนปรับปรุงและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
11. รายงานผลการใช้ ส่ื อ  และ
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้เพื่อ
น ามาปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

  

  
  

 
เป้าหมาย โรงเรียนมีผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ 

กบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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ตารางที ่4.30 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่  

 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การวางแผน 
(Plan) 

1. วางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน  
และนอกสถานศึกษา 
2. วางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. ผูบ้ริหารและครูจะตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจ เห็นความส าคญัและ 
ความจ าเป็นท่ีตอ้งใชแ้หล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูร่อบตวัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้   
2. ผูบ้ริหารและครูตอ้งร่วมกนั
วางแผน ก าหนดแนวนโยบายท่ี
ส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และส่งเสริม
ครูมีผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิดจากการ
จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนความ
แตกต่างและหลากหลายอยา่งท่ีชดัเจน  
3. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมใหค้รูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้โดยก าหนด
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
อยา่งชดัเจน และมีการบนัทึกผลการ
จดัการเรียนรู้โดยบูรณาการกบัแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
4. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนให้
ครูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนในการจดัการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

การปฏิบติั
ตามแผน 
(Do) 

3. ก าหนดใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. จดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ 
5. จดัรวบรวมขอ้มูลการใชแ้หล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษาและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ 
6. ประสานความร่วมมือกบัชุมชน เชิญ
ปราชญช์าวบา้นน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
สอนใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ 
7. น า เ ทคโนโลยี เ ข้ า ม า ใ ช้ ใ นก าร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ผลงาน/
นวตักรรมท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผา่นส่ือสังคมแห่ง
การเรียนรู้อยา่งเวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน แนวทางการบริหาร บทบาทของผู้บริหารและครู/เง่ือนไข 

การตรวจสอบ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
(Check)   

8. แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
จดัการเรียนรู้ 
โดยมีตวัแทนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 
9. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 
10. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 

การปรับปรุง
พฒันา  
(Act)   

11. จดัใหมี้การน าเสนอผลงาน/
นวตักรรมท่ีเกิดจากการใชแ้หล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
12. ปรับปรุงพฒันาสภาพแวดลอ้มและ 
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เหมาะ
ต่อการจดัการเรียนรู้ 
13. รายงานผลการใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้  
เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 
 
การวิจยั เร่ือง แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ท่ีมุ่งศึกษาสภาพการบริหาร
การจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
 
สรุปผลการวจัิย 

สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ และแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ องค์ประกอบดา้นครูผูส้อน องค์ประกอบดา้นส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ และองค์ประกอบดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน แต่ละองคป์ระกอบจะประกอบดว้ยการด าเนินงานตามวงจร PDCA สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  

1.1 ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้  สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้าน
หลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการ
บริหารโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ระดับการบริหารท่ีมีค่าน้อย คือ การตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล (Check: C)  และการปรับปรุงพฒันา (Act: A)  และระดบัการบริหารท่ีมีค่าปานกลาง คือ 
การวางแผน (Plan: P) และการปฏิบติัตามแผน (Do: D) ส่วนปัญหาท่ีพบ คือ โรงเรียนมีการจดัท า
หลกัสูตรไม่ครอบคลุมกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การบริหารวิชาการขาดผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ การด าเนินการใชห้ลกัสูตรไม่มีการตรวจสอบ ติดตาม
อย่างต่อเน่ือง ขาดการวิเคราะห์ผล ประเมินผลการใช้หลกัสูตร การจดัเน้ือหาสาระกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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1.2 ด้านครูผูส้อน สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านครูผูส้อนของโรงเรียน  
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   
ระดบัการบริหารท่ีมีค่าปานกลาง คือ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) และการ
ปรับปรุงพฒันา (Act: A)  และระดบัการบริหารท่ีมีค่ามาก คือ การวางแผน (Plan: P) และการปฏิบติั
ตามแผน (Do: D) ส่วนปัญหาท่ีพบ คือ ครูไม่ปรับตวั ยึดติดกบัวิธีการสอนแบบดั้งเดิมท่ีไม่เน้น
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบครูบอกและเล่าให้ขอ้มูล เป็นตน้  
ครูตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการสอน เช่น งานการเงิน งานพสัดุ งานธุรการของโรงเรียน
และโครงการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนมอบหมายเพิ่มเติม ท าให้ครูต้องแบ่งเวลาส่วนหน่ึงไปท างาน
เหล่านั้น ท าให้งานการสอนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัถูกลดความส าคญัลงไป ส่งผลท าให้การจดัการเรียน
การสอนท าไดไ้ม่เตม็ท่ี และครูขาดการสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครูอยา่งต่อเน่ือง  

1.3 ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สภาพการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ระดบัการบริหาร 
ท่ีมีค่านอ้ย คือ การปรับปรุงพฒันา (Act: A)  และระดบัการบริหารท่ีมีค่าปานกลาง คือ การวางแผน  
(Plan: P) และการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) ระดบัการบริหารท่ีมีค่ามาก คือ  
การปฏิบติัตามแผน (Do: D) ส่วนปัญหาท่ีพบ คือ สถานศึกษาขาดการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี ครูบางส่วนขาดทกัษะ ประสบการณ์หรือ
ความช านาญในการใช้ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมา
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้น้อย และสถานศึกษามีส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ และท่ีมีอยูบ่างส่วนอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไม่ได ้ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ นกัเรียนจึงไม่สามารถศึกษาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตไดเ้ตม็ท่ี  

1.4 ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่  มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ระดับการบริหารท่ีมีค่าน้อย คือ  
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C)  และระดับการบริหารท่ีมีค่าปานกลาง คือ  
การปฏิบติัตามแผน (Do: D) และการปรับปรุงพฒันา (Act: A)  และระดบัการบริหารท่ีมีค่ามาก คือ 
การวางแผน (Plan: P) ส่วนปัญหาท่ีพบ คือ ครูผูส้อนมีการใชแ้หล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย
กบัชีวติจริงนอ้ย ครูผูส้อนน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูร่อบตวัมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้น้อย 
โรงเรียนขาดการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ด้านภู มิปัญญาท้องถ่ินให้แก่นักเรียน  
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และสถานศึกษาขาดการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

2. แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นขอ้มูลท่ีสรุปจากการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ร่วมวิพากษ์ร่างแนวทาง 
การบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปดงัน้ี 

2.1 ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ คือ 
ผูบ้ริหารต้องประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัท าหลักสูตร การปรับปรุงพัฒนา
หลกัสูตรให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประชุมวางแผนการวิเคราะห์
หลักสูตร วางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยจดัหาวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรมาให้ความรู้แก่ครู และ
ส่งเสริม มีนโยบายให้ครูจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ คณะกรรมการทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และผลการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา มีการวิเคราะห์จุดดี จุดดอ้ยของหลกัสูตร เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาให้
เป็นหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีดีและทนัสมยัอย่างน้อยปีละคร้ัง โดยจดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการน า
หลกัสูตรไปใช ้และรายงานผลการประเมินการใชห้ลกัสูตร เพื่อน าผลการใชห้ลกัสูตรมาปรับปรุง
พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.2 ดา้นครูผูส้อน แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านครูผูส้อนของโรงเรียน
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ คือ ผูบ้ริหารต้องประชุมช้ีแจงสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง ชัดเจนเก่ียวกบักระบวนการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (PLC)  และสมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งศึกษาความตอ้งการในการ
พฒันาครู และวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม พฒันาครู โดยสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมอบรม/
ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
จดัให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกับ 
การจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหวา่งโรงเรียน และมีการจดัหาตวัอยา่งการพฒันาวชิาชีพครู
ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกับการจดัการเรียนรู้ท่ีประสบความส าเร็จ 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชชุ้มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม พฒันาครู ผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแกปั้ญหาและ
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พฒันาการจดัการเรียนรู้ และผลการพฒันาตนเองของครูอยา่งต่อเน่ืองเพื่อจะไดท้ราบขอ้บกพร่อง 
น าไปปรับปรุงพฒันาต่อไป จดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครู และน าผลการพฒันา
ตนเองของครูมาวิเคราะห์และพฒันาต่อไป รวมทั้งน าปัญหาในการจดัการเรียนรู้มาสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

2.3 ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ แนวทางการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ คือ ผูบ้ริหารตอ้งประชุมวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และช้ีแจงการก าหนดนโยบายให้ครูผลิต ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ จดัสรรงบประมาณให้ครูผลิต พฒันาส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนรู้ และจดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก เช่น การผลิต การจดัการ การ
พฒันา การใช้ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งจดัหา
วิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีมาให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาครูดา้นการผลิตส่ือ 
ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม และผลการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อและเทคโนโลย ีประชุมเพื่อใหค้รูสะทอ้น
ผลการใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาการจดัการเรียนรู้ต่อไป และน าผลจากการสะทอ้นคิดการใชส่ื้อและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์
เพื่อใช้วางแผนปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน และรายงานผลการใชส่ื้อ 
และเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันาต่อไป 

2.4 ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ 
ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่ คือ ผูบ้ริหารประชุมวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา และโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ก าหนดให้ครูใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ จดัรวบรวมขอ้มูลการใชแ้หล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ และประสานความ
ร่วมมือกบัชุมชน เชิญปราชญช์าวบา้นน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งน า
เทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ผลงาน/ นวตักรรมท่ีเกิดจากการใชแ้หล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผ่านส่ือสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
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จัดการเรียนรู้โดยมีตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จัดน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมท่ีเกิดจากการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
จดัปรับปรุงพฒันาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เหมาะต่อการจดัการเรียนรู้ 
และรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับปรุง
พฒันาต่อไป 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจยัแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  

1.1 ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้  สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้าน
หลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการ
บริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ส าหรับรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า คือ จดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการน า
หลกัสูตรไปใช ้และน าผลการใชห้ลกัสูตร มาปรับปรุงและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารและครูยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจการจดัท าหลกัสูตร
และการปรับปรุงพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผล
การศึกษาสอดคล้องกบัผลการศึกษาของค าเป็ง รถสีดา (2550) วิจยัเร่ือง สภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาภายในศูนยเ์ครือข่ายโรงเรียนนาจานศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการศึกษาพบวา่ โรงเรียนตอ้งตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตร และส่งเสริมให้มีการพฒันาหลักสูตร เพื่อจะได้มีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนวพรรณ อินต๊ะวงศ์ (2555) วิจยัเร่ือง การบริหารจดัการหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัศรีปิงเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน มีระดบัการปฏิบติัน้อย ไดแ้ก่  การวางแผนการ
ด าเนินงานล่าช้า ขาดการประสานงาน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหลกัสูตร ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ือง มีการประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรแต่ไม่ต่อเน่ืองและไม่น าผลการประชุมไป
ปรับปรุงพฒันา รวมทั้งบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
หลกัสูตรและบทบาทหนา้ท่ี และไดรั้บงบประมาณจ ากดั ขาดความคล่องตวัในการด าเนินงาน และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงใจ ไชยลังการ (2558) วิจยัเร่ือง แนวทางการบริหารจดัการ
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หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21: กรณีศึกษาโรงเรียนบา้นโป่งน ้ า
ร้อน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนบา้นโป่งน ้ า
ร้อนไดด้ าเนินการเตรียมความพร้อมโดยการสร้างความตระหนกัแก่ครู ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร 
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีการ
รายงานผลการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา รวมไปถึงน าขอ้มูลและปัญหาจากการ
ใชห้ลกัสูตรมาปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  

1.2 ด้านครูผูส้อน  สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านครูผูส้อนของโรงเรียน  
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ส าหรับรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า คือ มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ และจดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการพฒันาตนเองของครู ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูยงัขาดความรู้ 
ความเขา้ใจท่ีถูกต้อง ชัดเจนเก่ียวกบักระบวนการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC)  และสมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งครูไม่ปรับตวั ยึดติดกบั
วิธีการสอนแบบดั้งเดิมท่ีไม่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  นอกจากน้ีครูตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม่
เก่ียวกบัการสอน จึงท าให้มีภาระงานมาก ส่งผลให้ครูขาดการประชุมเพื่อสะทอ้นผลการพฒันา
ตนเองของครู ดงันั้น ผูบ้ริหารตอ้งตระหนักถึงความส าคญัและจ าเป็นท่ีต้องก าหนดเป้าหมายท่ี
ตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และผูบ้ริหารตอ้ง
สร้างวิสัยทศัน์ร่วมกนัในการบริหารการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ตอ้งส่งเสริมกระตุน้ครูให้รู้จกัน าเทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ และน าความรู้จากการอบรมพฒันา
ตนเองมาใชก้บัผูเ้รียนให้ไดม้ากท่ีสุด รู้จกัการใชชุ้มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแกปั้ญหา
และน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของทิศนา แขมมณี (2557) กล่าววา่ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการพฒันางานประจ าตนร่วมกบัเพื่อน
ครูอย่างต่อเน่ืองโดยการเรียนรู้ขณะปฏิบัติงานจะท าให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างย ั่งยืน   
และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ  (2561) เร่ือง การก ากบั ติดตาม และ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายภาคใต้ท่ีได้รับ
งบประมาณสนบัสนุนจากคุรุสภา ปี 2559 ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ผลการก ากบัติดตามและประเมินผล พบวา่ เครือข่ายมีความรู้ดา้นการพฒันาวชิาชีพครูใน
รูปแบบชุมชนวชิาชีพเพิ่มข้ึน จุดก าเนิดมาจากความเช่ียวชาญของผูน้ าเครือข่าย จดัระบบการท างาน
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ด้วยผูบ้ริหารเครือข่าย จดัการแบบมีโครงสร้าง มีสัมพนัธภาพทางบวก ปัจจยัท่ีส าเร็จ คือเขา้ใจ
ตรงกนั รับรู้ร่วมกนั พร้อมเปล่ียนทศันคติ เปิดรับส่ิงใหม่ และมีเป้าหมายชดัเจน 

1.3 ด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้  สภาพการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับรายขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่า คือ มีการน าผลจากการสะทอ้นคิดการใช้ส่ือ เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ เพื่อใช้วางแผน
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผูเ้รียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมตาม
แผนปฏิบติัการประจ าปีของทางโรงเรียนมีมาก ส่งผลให้สถานศึกษาขาดการตรวจสอบ  ติดตาม
และประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือและเทคโนโลยี และขาดการน าผลจากการสะทอ้นคิด
การใชส่ื้อ เทคโนโลยมีาวิเคราะห์ เพื่อใชว้างแผนปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กบัผูเ้รียน ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงไม่ควรละเลยหรือมองขา้มคุณค่าของเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ 
ควรน ามาปรับเปล่ียนหรือประยุกตใ์ชใ้นการพฒันางาน พฒันาครูให้เกิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ดงันั้น 
ผูบ้ริหารตอ้งสร้างวฒันธรรมการท างานและบรรยากาศสถานศึกษาให้มีการผลิต การใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างแพร่หลายในสถานศึกษา ทั้งในรูปแบบของการ
คิดคน้ จดัหา ผลิตส่ือ เคร่ืองมือ เทคนิควิธีการต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย โดยเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและองคก์ร ซ่ึงผูบ้ริหารและครูตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  วางแผนในเร่ืองการ
ผลิต การจดัการ การพฒันา การใช้ส่ือและเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการจดัการ
เรียนการสอนและเผยแพร่ความรู้ มีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ี
จ  าเป็นอยา่งเพียงพอ และตอ้งส่งเสริม สนบัสนุนสร้างแรงจูงใจครู ให้น าความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีมาสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมพฒันาครูให้มี
สมรรถนะครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ดงัจะเห็นได้
จากหมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของรัฐในการสนับสนุนให้
สถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจดัการศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งมีวิสัยทศัน์ท่ีดีต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
และให้ความส าคญัในเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ตอบสนองต่อความเจริญกา้วหน้าใน
อนาคต (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดว้ยเหตุน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นและส าคญัต่อสถานศึกษาเป็นอยา่งมาก ซ่ึงถา้ผูบ้ริหารมีแนวทางการบริหารจดัการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดีก็จะน าพาสถานศึกษาประสบความส าเร็จได้ และสอดคล้องกับผล
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การศึกษาของอภิญญา รัตนโกเมศ  (2552) เร่ือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3 
พบว่า แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาระบบบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3 ดา้นบริหารเก่ียวกบั 
การเรียนการสอน มีแนวทางการด าเนินการ คือ ให้ความรู้แก่บุคลากร ประชุมระดมสมอง   
จดัท าโครงการพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง นิเทศ ติดตามการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมเก่ียวกบัการผลิตส่ือการเรียนการสอน และเผยแพร่ส่ือนวตักรรม
การเรียนการสอน ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 
ต่อการใชง้านทั้งในดา้นการบริหารและการจดัการเรียนการสอน 

1.4 ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดั
เชียงใหม่  มีการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับรายข้อท่ีมีค่า เฉล่ียต ่ า  คือ  
มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของทางโรงเรียนมีมาก ส่งผลให้
สถานศึกษาขาดการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ดงันั้นทางผูบ้ริหารและครูตอ้งร่วมกนัวางแผน ก าหนดแนวนโยบายท่ีส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้โดยครอบคลุม 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนความแตกต่างและหลากหลาย มีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยก าหนด
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีชัดเจน มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ สร้างผลงาน/
นวตักรรมท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินบนความ
แตกต่างและหลากหลายอยา่งท่ีชดัเจน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้และน าแนวทางแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผูบ้ริหารตอ้ง
สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ และนิเทศ ก ากบัติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) 
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2. แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่  

2.1 ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ คือ ควรประชุมวางแผนวิเคราะห์หลกัสูตร 
จดัหาวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรมาอบรมให้ความรู้แก่ครู ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
การใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ คณะกรรมการทั้งในและนอกสถานศึกษา วเิคราะห์จุดดี 
จุดด้อยของหลักสูตร เพื่อปรับปรุงพฒันาให้เป็นหลักสูตรท่ีดีและทันสมยัอย่างน้อยปีละคร้ัง  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดวงใจ ไชยลงัการ (2558) ศึกษาวิจยั เร่ือง แนวทางการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21: กรณีศึกษาโรงเรียน 
บา้นโป่งน ้ าร้อน สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียน
บา้นโป่งน ้ าร้อนได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมโดยการสร้างความตระหนักแก่ครู ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เห็นความส าคัญและความจ าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าโครงสร้าง
หลกัสูตร ออกแบบการจดัการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  
มีการรายงานผลการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา รวมไปถึงน าขอ้มูลและปัญหา
จากการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุทธิศกัด์ิ นนัทวทิย ์(2558) เร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบว่า รูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการ ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา ควรมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสมรรถนะ
ส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 และควรจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั 

2.2 ด้านครูผูส้อน คือ ควรจดัประชุมช้ีแจงเก่ียวกบักระบวนการพฒันาวิชาชีพครู 
ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสมรรถนะของครูผูส้อนในศตวรรษท่ี 21 จดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน จดัหา
ตวัอย่างการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ี
ประสบความส าเร็จ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ จดัประชุมเพื่อสะท้อนผลการพฒันาตนเองของครู  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษา คร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) พยายามท่ีจะแกปั้ญหาในดา้นการ
พฒันาครู เพื่อให้ครูมีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เน่ืองจากครูเป็น
บุคลากรท่ีส าคญัของการศึกษา และมีส่วนในการพฒันาสังคม ครูเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ ใหค้วามรู้และ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้สามารถส่ือสาร ความคิด แกปั้ญหา ใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะชีวติรวมทั้ง
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มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รักชาติ และการพฒันาครูจึงเป็นทั้งการพฒันาบุคลากรและพฒันา 
การจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาทั้งสมรรถนะของครูผูส้อน และพฒันาผูเ้รียนไปในเวลาเดียวกัน  
การสร้างผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อสังคมได้นั้น ครูผูส้อน จะตอ้งมีความพร้อมโดยการ
พฒันาตนเองทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองจากความร่วมมือในการท างาน เป็นชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวชิาชีพ (วจิารณ์ พานิช, 2555)  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2561) 
เร่ือง การก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC)  
ของเครือข่ายภาคใตท่ี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุรุสภา ปี พ.ศ. 2559 ผลการศึกษาพบว่า 
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ดา้นการพฒันาวชิาชีพครูในรูปแบบชุมชนวชิาชีพเพิ่มข้ึน มีการจดัระบบ
การท างานแบบเครือข่าย มีสัมพนัธภาพทางบวก ปัจจยัท่ีส าเร็จ คือเข้าใจตรงกัน รับรู้ร่วมกัน  
พร้อมเปล่ียนทศันคติ เปิดรับส่ิงใหม่ และมีเป้าหมายชดัเจน 

2.3 ด้านส่ือและเทคโนโลยี ท่ี ส่ง เสริมสนับสนุนการเ รียนรู้  คือ ควรอบรม 
เชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาครูดา้นการผลิตส่ือ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของทิพวลัย ์นนทเภท (2559) เร่ือง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา  
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบวา่ สถานศึกษาควร
จดัอบรมพฒันาครูดา้นการใชส่ื้อ เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงคลา้ยกบัผลการศึกษาของวรลกัษณ์ 
ค าหว่าง (2560)  เร่ือง แนวทางการพฒันาทกัษะครูในศตวรรษท่ี 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา ในจงัหวดัพิษณุโลก พบวา่ ควรอบรมเชิงปฏิบติัการ/สัมมนาให้วิทยากรท่ีมี
ความสามารถมาให้ความรู้และส่งเสริมทกัษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี เรียนรู้โดยการปฏิบติั 
(Learning by Doing) โดยเนน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และผลิต สร้างผลงานผา่นระบบเครือข่าย 
และมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้ส่ือและเทคโนโลยี และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของวชิระ ใจมัน่ (2561) เร่ือง แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหาร
งานโงเรียนขนาดเล็กในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า 
ผูบ้ริหารควรจดัอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลย ีก ากบัติดตามการใชเ้ทคโนโลยี
ในการพฒันาบุคลากร และพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  

2.4 ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ ควรวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยประสานความร่วมมือกบัชุมชน เชิญปราชญ์
ชาวบา้นน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้โดยมีตวัแทนชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาลายา วิจนัทร (2552) เร่ือง การพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วม
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ของชุมชนในการจดัแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นปางคาม ต าบลปางมะผา้ อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน พบวา่ ไดจ้ดัให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้กบัปราชญช์าวบา้น หรือภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน จดัให้
นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรม ไดศึ้กษาและฝึกงานโดยเชิญวิทยากร แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลมา
ใหค้วามรู้นกัเรียน จดัใหน้กัเรียนร่วมกิจกรรมงานประเพณีทอ้งถ่ิน จดัใหน้กัเรียนส ารวจศึกษานอก
สถานท่ี ซ่ึงในการจดัแหล่งเรียนรู้นั้ นได้จดัให้สอดคล้องและสัมพนัธ์กับสาระการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของค า วงคเ์ทพ (2554) เร่ือง การศึกษาการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในอ าเภอแม่ลานอ้ย สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
พบว่า โรงเรียนมีแนวนโยบายท่ีส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีชัดเจน โดยจดัท าเป็น
แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนทุกปีการศึกษา มีการก าหนดให้ครูและนกัเรียนมี
การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างเต็มท่ี ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยก าหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีชัดเจน  
และมีการบนัทึกผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ 
และมีการประชุมครูวิเคราะห์ผลการใชแ้หล่งเรียนรู้และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันาและปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากการวิจยัแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ

เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารการจดัการเรียนรู้ ดงัน้ี 
1. ควรจดัอบรมโดยเชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรมาให้ความรู้ เร่ือง การจดัท า

หลกัสูตร และการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ควรวิเคราะห์ความจ าเป็นเพื่อก าหนดเป็นแผนพฒันาครู และจดัท าโครงการพฒันา

ศกัยภาพครูดา้นหลกัสูตร ดา้นเทคนิควธีิการสอนแนวใหม่ 
3. ควรจดัท าคลงัความรู้ท่ีเกิดจากกิจกรรมการพฒันาวิชาชีพครูในรูปแบบชุมชนการ

เรียนรู้ทางวชิาชีพ 
4. ควรจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ ไดแ้ก่ หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผลงานการผลิตและใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ผลงาน/
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันาคู่มือ และประเมินผลการใช้คู่มือการปรับปรุง และพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ควรมีการวิจยัถึงวิธีการการบริหารการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอยา่งในการพฒันาสถานศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 

3. ควรพฒันากระบวนการบริหารการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 

ช่ือ – สกุล    นางสุวรรณี  กนัทะปิง 
 
วนั  เดือน  ปีเกดิ 10 พฤศจิกายน 2525 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 22 หมู่ท่ี 3 ต  าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 50140 
 
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2548  ครุศาสตรบณัฑิต (เคมี) มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2548 - 2555  ครูเอกชน   
  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง  
  ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2555 - 2557 ครูผูช่้วย   
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34  
  ต าบลถ ้าลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 พ.ศ. 2557 - 2558 ครูคศ.1   
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34  
  ต าบลถ ้าลอด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั ครูคศ.1    
  โรงเรียนบา้นแม่กอนใน ต าบลทุ่งขา้วพวง  
  อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจิัย 
 
 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ส าเนา หม่ืนแจ่ม  อาจารย์ผูส้อนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
               คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
2.  อาจารย ์ดร.เยาวทิวา นามคุณ           อาจารยผ์ูส้อน คณะครุศาสตร์  
              มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 
3.  อาจารยนิ์ตยา มูลปินใจ           อาจารยผ์ูส้อน คณะมนุษยศาสตร์และ 
       สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

 
 

ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของร่างแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 
 
1.  นายนพดล โป่งอา้ย    ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
       ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.  นายจีรศกัด์ิ คนสอาด           ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่กอนใน   
3.  นายระเบียบ ขาวคม            ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
4.  นางดารณี ตามนั    ครูช านาญการโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
5.  นางนิติกุล ชยัพิพฒัน์   ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
6.  นางสาวสิริวมิล พวงมาลา   ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
7. นางสาวนุชนาถ มายาศกัด์ิ   ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
8. นางสาวรัตติกุล ดวงค า    ครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าอสิระ 
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ภาคผนวก ค 
 

เคร่ืองมือเพ่ือการค้นคว้าอสิระ  
เร่ือง แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว  

จังหวดัเชียงใหม่ 
 
 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามเพื่อการค้นควา้อิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการ

บริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา และครูโรงเรียนบา้นแม่กอนใน 

อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะแบบเลือกตอบ (Multiple 
Choices) 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้น
แม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและ
สาระการเรียนรู้ ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ และดา้นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แต่ละองคป์ระกอบจะประกอบดว้ยการด าเนินงานตามวงจร PDCA 

ตอนท่ี 3 ปัญหาในการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

4. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีให้ครบทุกขอ้ และตามความเป็นจริง ขอ้มูลท่ี
ท่านตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีจะไม่กระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด เน่ืองจาก
ขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวิเคราะห์ และสรุปเป็นภาพรวมของการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
บา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

5. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามน้ีจะเป็นความลบัและจะน าผลไปใช้ส าหรับ
การศึกษาคร้ังน้ีเท่านั้น 

ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจาก
ท่านเป็นอยา่งดียิง่ จึงขอขอบพระคุณล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน   

1. เพศ 
    ชาย     หญิง 
 
2.  อาย ุ
    ไม่เกิน 30 ปี     31 - 40 ปี 
    41 - 50 ปี     51 ปี ข้ึนไป 
 
3.  วฒิุการศึกษา 
    ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
    สูงกวา่ปริญญาโท 
 
4. ต าแหน่ง 
    ผูอ้  านวยการสถานศึกษา   ครู 
   
5. อายรุาชการ 
    ไม่เกิน 5 ปี     6 - 10 ปี 
    11 - 15 ปี     16 - 20 ปี 
    21 - 25 ปี     26 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านค าถามแต่ละขอ้โดยละเอียด แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัการบริหาร 
ท่ีตรงกบัสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 5 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นวา่สภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตวัอย่าง 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 

ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 

การวางแผน (Plan: P) 
1 สถานศึกษาของท่านมีการจัดประชุมสร้างความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
     

 
ค าอธิบาย จากตวัอย่างท่ีมีเคร่ืองหมาย ในช่องระดบัคะแนน 4 หมายถึง สถานศึกษามีการจดั
ประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีสภาพการบริหาร
การจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 

ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 

การวางแผน (Plan: P) 

1 สถานศึกษาของท่านมีการจัดประชุมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

     

2 สถานศึกษาของท่านมีการประชุมวางแผนการ
ด าเนินการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 

     

การปฏิบัติ (Do: D) 

3 สถานศึกษาของท่านมีการจดัท าโครงการ/กิจกรรม
การพฒันาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

     

4 สถานศึกษาของท่านมีการส่งเสริม มีนโยบายให้ครู
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

     

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) 

5 สถานศึกษาของท่านมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 

     

6 สถานศึกษาของท่านมีการจัดประชุม เพื่อนิเทศ 
ติดตามการน าหลกัสูตรไปใช ้

     

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 

7 สถานศึกษาของท่านมีการจดัประชุมเพื่อสะท้อนผล
การน าหลกัสูตรไปใช ้

     

8 สถานศึกษาของท่านมีการรายงานผลการประเมินการ
ใชห้ลกัสูตร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 

ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 

9 สถานศึกษาของท่านมีการน าผลการใชห้ลกัสูตร มาปรับปรุง
และพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

     

ด้านครูผู้สอน 

การวางแผน (Plan: P) 

10 สถานศึกษาของท่านมีการศึกษาถึงสมรรถนะของครูผูส้อนใน
ศตวรรษท่ี 21 

     

11 สถานศึกษาของท่านมีการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาครู      

การปฏิบัติ (Do: D) 

12 สถานศึกษาของท่านสนบัสนุนให้ครูเขา้ร่วมอบรม/ประชุม/
สัมมนาเพื่อพฒันาตนเอง 

     

13 สถานศึกษาของท่านมีการจดัอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
งานเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

     

14 สถานศึกษาของท่านมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

     

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) 

15 สถานศึกษาของท่านมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
พฒันาตนเองของครู 

     

16 สถานศึกษาของท่านมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแก้ปัญหาและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 

ด้านครูผู้สอน 

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 

17 สถานศึกษาของท่านมีการจัดประชุมเพื่อสะท้อนผลการ
พฒันาตนเองของครู 

     

18 สถานศึกษาของท่านมีการน าปัญหาในการจดัการเรียนรู้มา
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน ามาก าหนด
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

     

ด้านส่ือและเทคโนโลยทีีส่่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 

การวางแผน (Plan: P) 

19 สถานศึกษาของท่านมีการวางแผนจดัโครงการ/กิจกรรม ส่ือ
และเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 

     

20 สถานศึกษาของท่านมีการช้ีแจงการก าหนดนโยบายให้ครู
ผลิต ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

     

การปฏิบัติ (Do: D) 

21 สถานศึกษาของท่านมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อให้ครูผลิต 
พฒันาส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 

     

22 สถานศึกษาของท่านมีการจดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การผลิต การจดัการ การพฒันา การใชส่ื้อและ
เทคโนโลยี  เพื่ อประโยชน์ ต่อการจัดการ เ รียน รู้ ใน
สถานศึกษา 

     

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) 

23 สถานศึกษาของท่านมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามโครงการ /กิจกรรม ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 

24 สถานศึกษาของท่านมีการนิเทศ ติดตามผลการจดัการเรียนรู้
โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

     

ด้านส่ือและเทคโนโลยทีีส่่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 

25 สถานศึกษาของท่านมีการประชุมเพื่อให้ครูผูส้อนสะทอ้น
ผลการใชส่ื้อ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้  

     

26 สถานศึกษาของท่านมีการน าผลจากการสะทอ้นคิดการใช้
ส่ือ เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ เพื่อใช้วางแผนปรับปรุงและ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 

     

ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การวางแผน (Plan: P) 

27 สถานศึกษาของท่านมีการวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

     

28 สถานศึกษาของท่านมีการวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

การปฏิบัติ (Do: D) 

29 สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดให้ครูใชแ้หล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

30 สถานศึกษาของท่านมีการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและ
แหล่งการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

     

31 สถานศึกษาของท่านมีการจดัรวบรวมข้อมูลการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ในการจดัการเรียนรู้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

 

ข้อ สภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ 
ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1 

ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) 

32 สถานศึกษาของท่ านมีการนิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ /กิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการ
จดัการเรียนรู้ 

     

33 สถานศึกษาของท่ านมีการนิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 

34 สถานศึกษาของท่านจัดให้มีการน าเสนอผลงาน/
นวตักรรมท่ีเกิดจากการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

     

35 สถ าน ศึ ก ษ า ข อ ง ท่ า น มี ก า ร ป รั บป รุ ง พัฒน า
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
เหมาะต่อการจดัการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 ปัญหาในการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  
 
ค าช้ีแจง ให้ท่านพิจารณาวา่ การบริหารการจดัการเรียนรู้ในสถานศึกษาของท่านประสบกบัปัญหา
อะไรบา้ง โปรดเขียนปัญหา 
   
องค์ประกอบที ่1 ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 
ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที ่2 ด้านครูผู้สอน 
ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที ่3 ด้านส่ือและเทคโนโลยทีีส่่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที ่4 ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปัญหา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 ขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือ 
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ร่างแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน  
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

 

ค าช้ีแจง 
1. ร่างแนวทางการบริหารฯ ฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการค้นควา้อิสระ เร่ือง แนว

ทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. ขอความอนุเคราะห์ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาร่างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ใน 

4 ประเด็น คือ ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนรู้ และดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยมีมาตรฐานในการประเมิน 4 
ดา้นคือ  

2.1 ความเป็นไปได ้หมายถึง มาตรฐานท่ีก่อใหเ้กิดความมัน่ใจหรือรับประกนัไดว้า่
การประเมินนั้นมีลกัษณะท่ีเป็นจริง เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั เป็นท่ียอมรับไดใ้นกลุ่มคนหลากหลาย
ความคิดเห็นและกลุ่มคนยอมรับให้ความร่วมมือในการด าเนินการ และให้สารสนเทศท่ีคุม้ค่ากบั
ทรัพยากรด าเนินงานท่ีตอ้งเสียไป 

2.2 ความเหมาะสม หมายถึง มาตรฐานท่ีก่อใหเ้กิดความมัน่ใจหรือรับประกนัไดว้า่
แนวทางการบริหารเป็นไปตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม และสอดคลอ้งกบัสาธารณะ 

2.3 การใชป้ระโยชน์ หมายถึง มาตรฐานท่ีก่อให้เกิดความมัน่ใจ หรือรับประกนัได้
วา่แนวทางการบริหารจะใหส้ารสนเทศท่ีตอบสนองต่อการน าไปใชข้องผูใ้ชป้ระโยชน์ 

2.4 ความแม่นย  า หมายถึง มาตรฐานท่ีก่อให้เกิดความมัน่ใจหรือรับประกนัได้ว่า
แนวทางการบริหารนั้นใชว้ิธีการท่ีจะท าให้สารสนเทศมีความตรง มีความเท่ียง มีความเป็นระบบ 
เหมาะสมเพียงพอ 

3. ขอความอนุเคราะห์ท่านท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
หากมีขอ้ควรแกไ้ขปรับปรุงขอความกรุณาเขียนลงในช่องขอ้เสนอแนะ 
 ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบร่างแนวทางการ
บริหารฯ จากท่านเป็นอยา่งดียิง่ จึงขอขอบพระคุณล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี 
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ร่างแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน  
อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
เป้าหมาย โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การวางแผน (Plan: P) 
1. มีการจัดประชุมสร้าง
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
2. มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ว า ง
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 
การปฏิบัตติามแผน  
(Do: D) 
3. มีการจัดท าโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
ป รับป รุ งหลัก สูตรให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  มี
นโยบายให้ค รู จัดกา ร
เรียนรู้ตามหลกัสูตร 

 
1. ผู ้บ ริ ห า รและค รู
จะต้องมีความรู้ความ
เขา้ใจ เห็นความส าคญั
และความจ าเป็นท่ีตอ้ง
พัฒนาหลัก สูตร ให้
ค ร อบค ลุ ม กับ ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 
2. ผู ้บ ริหารต้องเ ป็น
ผูน้ าวิชาการ และต้อง
เ ปิ ด ใ จ ย อ ม รั บ
หลกัสูตรใหม่ๆ 
 
 

     
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
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ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การตรวจสอบ ติดตาม
และประเมนิผล  
(Check: C) 
5. แต่งตั้ งคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ก า ร ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา  
6. มีการจัดประชุม เพ่ือ
นิ เ ทศ  ติ ดต ามกา รน า
หลกัสูตรไปใช ้
การปรับปรุงพฒันา  
(Act: A) 
7. จดัประชุมเพ่ือสะทอ้น
ผลการน าหลกัสูตรไปใช ้
8. มีการรายงานผลการ
ประเมินการใชห้ลกัสูตร 
9. น าผลการใช้หลกัสูตร 
มาปรับปรุงและพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. ผู ้บ ริหารและค รู
ตอ้งมีส่วนร่วมในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ส อดคล้อ ง กั บ ก า ร
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 ตั้ งแต่
ขั้นตอนการวางแผน
เต รี ยมความพ ร้อม 
การจัดท าหลักสูตร 
ก า ร ด า เ นิ นก า ร ใ ช้
ห ลั ก สู ต ร  นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ก า ร
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า
หลักสูตรให้มีความ
ทนัสมยั ตลอดจนร่วม
คิด ร่วมแกปั้ญหาและ
ร่วมพฒันาอยา่งจริงจงั 

    

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  
เป้าหมาย ครูสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ เพ่ือแกปั้ญหาและ
น ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พฒันาศักยภาพของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การวางแผน (Plan: P) 
1. มีการศึกษาถึง
สมรรถนะของครูผูส้อน
ในศตวรรษท่ี 21 
2. มีการศึกษาความ
ตอ้งการในการพฒันาครู 
การปฏิบัตติามแผน  
(Do: D) 
3. สนบัสนุนใหค้รูเขา้
ร่วมอบรม/ประชุม/
สมัมนาเพ่ือพฒันาตนเอง 
4. มีการจดัอบรม/
ประชุม/สมัมนา/ศึกษาดู
งานเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนรู้ 
5. มีการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

1. ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้ง
ปรับเปล่ียนวสิัยทศัน์
เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการแบบเดิมท่ีเคย
ใช ้เพื่อตอบรับกบั
การจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
วสิัยทศัน์น้ีจะส่งผล
ใหผู้บ้ริหารปรับ
พฤติ
กรรมการบริหารให้
เป็นแบบอยา่งแก่ครู 
ซ่ึงจะถ่ายโอนไปถึง
พฤติกรรมการ
จดัการเรียนรู้ของครู 
 

    

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
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ด้านครูผู้สอน (ต่อ) 
 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การตรวจสอบ ตดิตาม
และประเมนิผล  
(Check: C) 
6. มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
พฒันาตนเองของครู 
7.มีการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือ
แกปั้ญหาและพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ 
การปรับปรุงพฒันา  
(Act: A) 
8. มีการจดัประชุมเพ่ือ
สะทอ้นผลการพฒันา 
ตนเองของครู 
9. มีการน าปัญหาในการ
จดัการเรียนรู้มาสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ 
 

2. ผูบ้ริหารตอ้ง
ส่งเสริม กระตุน้ครูให้
มีความกระตือรือร้น
ในการใชชุ้มชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือแกปั้ญหา
และน ามาก าหนดเป็น
แนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ พฒันา
ศกัยภาพของตนเอง 
พฒันาทกัษะและ
วิทยาการใหท้นัสมยั 
เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้
เทคนิควิธีการสอน
แบบใหม่ๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าให้
ไดเ้ดก็ท่ีมีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคต์ามท่ี
สงัคมไทยและสงัคม
โลกตอ้งการ 
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ด้านครูผู้สอน (ต่อ) 
 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหารและ

ครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

 

3. ผูบ้ริหารตอ้งวางแผน 
รู้จกักระจายงานและลด
ภาระหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่
เก่ียวกบัการสอนของครูให้
นอ้ยลง เพราะท าใหบ้ทบาท
ในฐานะครูผูส้อนลดนอ้ยลง 
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างานลดลง โดยตอ้ง
คอยดูแล ก ากบั ติดตามการ
ปฏิบติังานของครู 
4. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม 
กระตุน้ครูใหรู้้จกัน าเทคนิค
วิธีการสอนแนวใหม่ และ
น าความรู้จากการอบรม
พฒันาตนเองมาใชก้บั
ผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
5. ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม 
กระตุน้ครูใหเ้ห็น
ความส าคญัและจ าเป็นท่ี
ตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน
ทั้งดา้นความรู้ และทกัษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียน
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่  
เป้าหมาย ครูมีความสามารถในการผลิต ใชส่ื้อและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ายเผยแพร่ความรู้ 

 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การวางแผน (Plan: P) 
1. มีการวางแผนจดั
โครงการ/กิจกรรม ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 
2. มีการช้ีแจงการ
ก าหนดนโยบายใหค้รู
ผลิต ใชส่ื้อและ
เทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนรู้ 
การปฏิบัตติามแผน  
(Do: D) 
3. มีการจดัสรร
งบประมาณเพ่ือใหค้รู
ผลิต พฒันาส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 

1. ผูบ้ริหารและครูตอ้ง
มีส่วนร่วมในการ
ก าหนด
นโยบาย  วางแผนใน
เร่ืองการผลิต การ
จดัการ การพฒันา การ
ใชส่ื้อและเทคโนโลยี 
และสร้างเครือข่าย
เผยแพร่ความรู้ เพ่ือ
ประโยชนต่์อการ
จดัการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 
2. ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
ใหก้ารสนบัสนุนดา้น
ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
จ าเป็นอยา่งเพียงพอ 
เพ่ือพฒันาครูใหมี้
สมรรถนะครูดา้นการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารในการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21      

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

 



155 
 

 

ด้านส่ือและเทคโนโลยทีี่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

4. มีการจดัระดม
ทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การผลิต 
การจดัการ การพฒันา 
การใชส่ื้อและ
เทคโนโลยี เพ่ือ
ประโยชนต่์อการจดัการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
การตรวจสอบ ตดิตาม
และประเมนิผล  
(Check: C) 
5. มีการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 
6. มีการนิเทศ ติดตามผล
การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ส่ือและเทคโนโลยี   
 

3. ผูบ้ริหารตอ้งมีการ
ส่งเสริม กระตุน้ใหค้รู
เกิดการเรียนรู้การศึกษา
ดว้ยตนเองผา่นช่องทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งเสริมใหค้รูมีความรู้ 
ทกัษะ การสร้างส่ือ
นวตักรรม บทเรียน
ดว้ยวิธีการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเขา้ถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้
4. ผูบ้ริหารตอ้งมีการ
วางแผนทาง
เทคโนโลย ีจดัหา
คอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ และ
บ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูใ่ห้
อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้
รวมทั้งสร้างความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนในการ
ใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ในสถานศึกษา 
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ด้านส่ือและเทคโนโลยทีี่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงพฒันา  
(Act: A) 
7. มีการประชุมเพ่ือให้
ครูผูส้อนสะทอ้นผลการ
ใชส่ื้อ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมในการจดัการ
เรียนรู้ 
8. มีการน าผลจากการ
สะทอ้นคิดการใชส่ื้อ 
เทคโนโลยีมาวิเคราะห์ 
เพ่ือใชว้างแผนปรับปรุง
และพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

5. ผูบ้ริหารตอ้ง
ส่งเสริม กระตุน้ครูให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การสอนของตนเอง 
พร้อมท่ีจะปรับตวัและ
พฒันาตนเองใหเ้ท่าทนั
เทคโนโลยีอยูเ่สมอ 
ตอ้งยอมรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
และตอ้งกระตุน้ครู
เรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
แลว้วิเคราะห์ความ
เป็นไปได ้ใชใ้หเ้กิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้
เหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมในระดบัหน่ึง 
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แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน 
บ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป้าหมาย โรงเรียนมีผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การวางแผน (Plan: P) 
1. มีการวางแผนจดัท า
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหใ้ชแ้หล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
2. มีการวางแผนจดัท า
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหใ้ช ้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
การปฏิบัตติามแผน  
(Do: D) 
3. มีการก าหนดใหค้รู
ใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การจดัการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ผูบ้ริหารและครู
จะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจ เห็นความส าคญั
และความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมี
อยูร่อบตวัมา
ประยกุตใ์ชใ้นการ
จดัการเรียนรู้  
2. ผูบ้ริหารและครู
ร่วมกนัวางแผน 
ก าหนดแนวนโยบายท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนให้
ครูมีผลงาน/นวตักรรม
ท่ีเกิดจากการจดัการ
เรียนรู้โดยบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินบนความ
แตกต่างและ
หลากหลายอยา่งท่ี
ชดัเจน 
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ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัตติามแผน  
(Do: D) 
4. มีการจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้มและแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อ
การจดัการเรียนรู้ 
5. มีการจดัรวบรวมขอ้มูล
การใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การจดัการเรียนรู้ 
การตรวจสอบ ตดิตาม
และประเมนิผล  
(Check: C)  
6. มีการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนรู้ 
7. มีการนิเทศ ก ากบั
ติดตาม และประเมินผล
การจดัการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. ผูบ้ริหารตอ้ง
ส่งเสริมใหค้รูจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้
โดยก าหนดแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีชดัเจน และมี
การบนัทึกผลการ
จดัการเรียนรู้โดยบูรณา
การกบัแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
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ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
 

แนวทางการบริหาร 
บทบาทของผู้บริหาร

และครู/เง่ือนไข 

คว
าม
เป็
นไ
ปไ
ด้ 

คว
าม
เห
มา
ะส

ม 

กา
รใ
ช้ป

ระ
โย
ชน์

 

คว
าม
แม่

นย
 า 

ข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงพฒันา  
(Act: A) 
8. จดัใหมี้การน าเสนอ
ผลงาน/นวตักรรมท่ีเกิด
จากการใชแ้หล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
9. มีการปรับปรุงพฒันา
สภาพแวดลอ้มและแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาให้
เหมาะต่อการจดัการเรียนรู้ 

     

 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 
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ระเบียบวาระการประชุมพเิศษ 
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

คร้ังที ่1/2561 
วนัจันทร์ ที ่4 กุมภาพนัธ์ 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
------------------------------- 

วาระที ่1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
  - ไม่มี- 
 
วาระที ่2         เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมทราบ 
  2.1 ผูว้ิจยัน าผลเสนอผลการศึกษาสภาพการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้น
แม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงด าเนินงานการบริหารการจดัการเรียนรู้ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ ดา้นครูผูส้อน ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 
ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แต่ละดา้นจะประกอบดว้ยการด าเนินงานตามวงจร PDCA ให้
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มรับทราบผล 
   
วาระที ่3         เร่ืองท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
  3.1 ผูว้จิยัแจง้กรอบเน้ือหาท่ีใชก้ารจดัประชุมกลุ่ม 
  3.2 ประชุมกลุ่ม ท าการวิพากษ์แนวทางและสรุป ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
วาระที ่4      เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
  - ไม่มี- 
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แบบบันทกึข้อมูลการประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน  

อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
 

กรอบเน้ือหาทีใ่ช้การจัดประชุมกลุ่ม 
1.  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้  

1.1 การวางแผน (Plan: P) หมายถึง ขั้นตอนการวางแผนแนวทางการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้  

1.2 การปฏิบติัตามแผน (Do: D) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานแนวทางการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 

1.3 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) หมายถึง ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการ
เรียนรู้ 

1.4 การปรับปรุงพฒันา (Act: C) หมายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันาแนวทางการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ 

2.  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านครูผู้สอน  
2.1 การวางแผน (Plan: P) หมายถึง ขั้นตอนการวางแผนแนวทางการบริหารการ

จดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อน 
2.2 การปฏิบติัตามแผน (Do: D) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานแนวทางการ

บริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อน 
2.3 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) หมายถึง ขั้นตอนการ

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อน 
2.4 การปรับปรุงพฒันา (Act: C) หมายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันาแนวทางการ

บริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นครูผูส้อน  
 3.  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้  

3.1 การวางแผน (Plan: P) หมายถึง ขั้นตอนการวางแผนแนวทางการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 

3.2 การปฏิบติัตามแผน (Do: D) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานแนวทางการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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3.3 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) หมายถึง ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้  

3.4 การปรับปรุงพฒันา (Act: C) หมายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันาแนวทางการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้  
  4. แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 การวางแผน (Plan: P) หมายถึง ขั้นตอนการวางแผนแนวทางการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.2 การปฏิบติัตามแผน (Do: D) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานแนวทางการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4.3 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) หมายถึง ขั้นตอนการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลแนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

4.4 การปรับปรุงพฒันา (Act: C) หมายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงพฒันาแนวทางการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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ตอนที ่2 ประชุมกลุ่ม เพ่ือมาร่วมวพิากษ์ร่างแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน บ้าน
แม่กอนใน อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
 
1.  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
 ขอ้เสนอแนะ (ความเหมาะสม , ความถูกตอ้ง , ความเป็นไปได ้และความครอบคลุม) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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2.  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านครูผู้สอน 
 ขอ้เสนอแนะ (ความเหมาะสม , ความถูกตอ้ง , ความเป็นไปได ้และความครอบคลุม) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3.  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
ขอ้เสนอแนะ (ความเหมาะสม , ความถูกตอ้ง , ความเป็นไปได ้และความครอบคลุม) 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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4.  แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ขอ้เสนอแนะ (ความเหมาะสม , ความถูกตอ้ง , ความเป็นไปได ้และความครอบคลุม) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

 
 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหาของขอ้ค าถามจากแบบสอบถามเพื่อ
การคน้ควา้อิสระ เร่ือง แนวทางการบริหารการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นแม่กอนใน อ าเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ รวม เฉลีย่ 

 1 2  3 

ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้      
การวางแผน (Plan: P) 

1 มีการจดัประชุมสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1 1 1 3.00 1.00 

2 มีการประชุมวางแผนการด าเนินการพฒันา
ปรับปรุงหลกัสูตร 

1 1 1 3.00 1.00 

การปฏิบัติ (Do: D) 
3 มีการจดัท าโครงการ/กิจกรรมการพฒันา

ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1 1 1 3.00 1.00 

4 มีการส่งเสริม มีนโยบายใหค้รูจดั 
การเรียนรู้ตามหลกัสูตร 

1 1 1 3.00 1.00 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) 
5 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
1 1 1 3.00 1.00 

6 มีการจดัประชุม เพื่อนิเทศ ติดตามการน า
หลกัสูตรไปใช ้

1 1 1 3.00 1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ รวม เฉลีย่ 

 1 2  3 

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 
7 จดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการน าหลกัสูตร

ไปใช ้
1 1 1 3.00 1.00 

8 มีการรายงานผลการประเมินการใช้
หลกัสูตร 

1 1 1 3.00 1.00 

9 น าผลการใชห้ลกัสูตร มาปรับปรุงและ
พฒันาใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

1 1 1 3.00 1.00 

ด้านครูผู้สอน 
การวางแผน (Plan: P) 
10 มีการศึกษาถึงสมรรถนะของครูผูส้อน 

ในศตวรรษท่ี 21 
1 1 1 3.00 1.00 

11 มีการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาครู 1 1 1 3.00 1.00 
การปฏิบัติ (Do: D) 
12 สนบัสนุนใหค้รูเขา้ร่วมอบรม/ประชุม/

สัมมนาเพื่อพฒันาตนเอง 
1 1 1 3.00 1.00 

13 มีการจดัอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

14 มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
PLC เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) 
15 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

พฒันาตนเองของครู 
1 1 1 3.00 1.00 

16 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
เพื่อแกปั้ญหาและพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ รวม เฉลีย่ 

   

   1 2  3   

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 
17 มีการจดัประชุมเพื่อสะทอ้นผลการพฒันา

ตนเองของครู 
1 1 1 3.00 1.00 

18 มีการน าปัญหาในการจดัการเรียนรู้มาสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) เพื่อ
น ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

ด้านส่ือและเทคโนโลยทีีส่่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 
การวางแผน (Plan: P) 
19 มีการวางแผนจดัโครงการ/กิจกรรม  

ส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

20 มีการช้ีแจงการก าหนดนโยบายใหค้รูผลิต 
ใชส่ื้อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

การปฏิบัติ (Do: D) 
21 มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อใหค้รูผลิต 

พฒันาส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริม
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

22 มีการจดัระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น การผลิต การจดัการ การ
พฒันา การใชส่ื้อและเทคโนโลย ีเพื่อ
ประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

1 1 1 3.00 1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ รวม เฉลีย่ 

 1 2  3 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) 
23 มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 ส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุน
การเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

24 มีการนิเทศ ติดตามผลการจดัการเรียนรู้
โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยี 

1 1 1 3.00 1.00 

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 
25 มีการประชุมเพื่อใหค้รูผูส้อนสะทอ้นผล

การใชส่ื้อ เทคโนโลยแีละนวตักรรมใน
การจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

26 มีการน าผลจากการสะทอ้นคิดการใชส่ื้อ 
เทคโนโลยมีาวเิคราะห์ เพื่อใชว้างแผน
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

1 1 1 3.00 1.00 

ด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การวางแผน (Plan: P) 
27 มีการวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ี

ส่งเสริมใหใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  

1 1 1 3.00 1.00 

28 มีการวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1 1 1 3.00 1.00 

29 มีการก าหนดใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เช่ียวชาญ รวม เฉลีย่ 

 1 2  3 

การปฏิบัติ (Do: D) 
30 มีการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มและ

แหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

31 มีการจดัรวบรวมขอ้มูลการใชแ้หล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check: C) 
32 มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 

33 มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1 1 1 3.00 1.00 

การปรับปรุงพฒันา (Act: A) 
34 จดัใหมี้การน าเสนอผลงาน/นวตักรรมท่ี

เกิดจากการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

1 1 1 3.00 1.00 

35 มีการปรับปรุงพฒันาสภาพแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาใหเ้หมาะต่อ
การจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 3.00 1.00 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
รายข้อในแต่ละด้าน 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
 

ค าถาม IOC แปลผล 
ค าถาม ขอ้ 1 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 2 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 3 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 4 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 5 1.00 ใชไ้ด ้

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ ด้านครูผู้สอน ด้านส่ือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วยการด าเนินงานตามวงจร PDCA 
ด้านหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้  
 

ค าถาม IOC แปลผล 
ค าถาม ขอ้ 1 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 2 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 3 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 4 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 5 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 6 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 7 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 8 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 9 1.00 ใชไ้ด ้
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ดา้นครูผูส้อน  
 

ค าถาม IOC แปลผล 
ค าถาม ขอ้ 10 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 11 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 12 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 13 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 14 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 15 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 16 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 17 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 18 1.00 ใชไ้ด ้

 
ดา้นส่ือและเทคโนโลยท่ีีส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้  

 

ค าถาม IOC แปลผล 
ค าถาม ขอ้ 19 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 20 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 21 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 22 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 23 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 24 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 25 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 26 1.00 ใชไ้ด ้
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ดา้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

ค าถาม IOC แปลผล 
ค าถาม ขอ้ 27 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 28 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 29 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 30 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 31 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 32 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 33 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 34 1.00 ใชไ้ด ้
ค าถาม ขอ้ 35 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 
 

ภาพ การประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
วพิากษ์และสรุปแนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน  

อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 
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