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บ้านค่ายวิทยา    ในครั้งน้ี        ได้รับความอนุเคราะห์จาก   ท่านผู้อํานวยการ ดร.นพดล  กาญจนางกูร 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ    คณะครูและบุคลากรโรงเรียน 
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จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา   ณ โอกาสน้ี 
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โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

****************** 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนําพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มคีุณธรรม จริยธรรม รักษาความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม น้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 

2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรม                          
ในการขับเคลือ่น 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มศีักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรม                 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เป็นคนดี มีปัญญา พ่ึงพาตนเองได้ 

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรม                          
ในการขับเคลือ่น 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด 
ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 

5. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 
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กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
2. พัฒนาระบบการบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 



3. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา 
4. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาความสามารถพิเศษให้กับครู และผูเ้รียน 
6. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมิน 
7. พัฒนาการประชาสัมพันธ์  
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การบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

****************** 
วิสัยทัศน์ 
 กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนําพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
พันธกิจ 



1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มสีุขภาพกายและสุขภาพจติ
ที่สมบูรณ ์มีคณุธรรม จริยธรรม รักษาความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม น้อมนํา 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมคีุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เป็นคนดี มีปัญญา พ่ึงพาตนเองได้ 
   มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม บนพ้ืนฐานความเป็นไทย น้อมนําหลักปรัชญาของ  
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่การดํารงชีวิต 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกึษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัด   
    ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

กลยุทธ์ 
    
1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
2. พัฒนาความสามารถพิเศษให้กับคร ูและผู้เรียน 
3. ยกระดับคณุภาพผู้เรียนสู่การประเมิน 
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จุดประสงค์ของนวัตกรรม 
 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาอย่างเต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

งานวิชาการ 
 3.   เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นําไปใช้ทําการ  
                สอนในช้ันเรียน 
 4.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆจากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
               ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวในลักษณะองค์รวม   
               เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง สามารถเช่ือมโยงความรู้ที่เกิดจาการบูรณาการในรายวิชาต่างๆ ส่งผลให้ 
               ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง แล้วนําความรู้ไปสู่การสร้างผลงานต่อไปได้ 
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ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม 

 
ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคดิในการพัฒนานวัตกรรมกลุม่บริหารวิชาการ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา 
และนวัตกรรมการศึกษาไว้หลายมาตรา มาตราที่สําคัญ   คือ มาตรา 67  รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย 
และพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 
และในมาตรา 22 "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสําคญัที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคญัที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ"                  
การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สําเร็จได้ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ดังกล่าว จําเป็นต้องทําการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา 
ทางการศึกษาทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การทดลองและการประเมินผลนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 
ที่นํามาใช้ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด นวัตกรรมที่นํามาใช้ทั้งทีผ่่านมาแล้วและที่จะมีในอนาคตมี
หลายประเภทขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในด้านต่างๆ  
 การสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี หลักการ  
หรือแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ทําการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์จากแนวคิด  ทฤษฎี หลักการ หรอืแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม จึงสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 

1. แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 
 
 นวัตกรรม หมายถึง  สิ่งใหมท่ี่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
และสังคม  หมายรวมถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 
ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดี
ย่ิงขึ้น  เมื่อนํานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทํางานน้ันได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  
ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน  (นพดล กาญจนางกูร ,2560) 
 

2. ความสาํคญัของนวัตกรรม 
 
 นวัตกรรมเป็นกลไกที่ขับเคลือ่นให้องค์กรเกิดความก้าวหน้า  ผู้บริหารองค์กรจําเป็นจะต้องมี 
การนํานวัตกรรมมาเป็นเรื่องหน่ึงในการจัดลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีการ 
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พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม  โดยการนําความรู้ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญรุดหน้า สง่ผลให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ ผลผลติ ผลงานและการบริการใหม่ๆ 
ที่ตรงตาม 
ความต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาให้มีคุณคา่มากขึ้น  ทําให้คนมีคุณภาพชีวิต 



ที่ดีขึ้น   มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมตามความต้องการเป็นกาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศชาติในระยะยาว ซึ่งจะทําให้ประเทศได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน 
 

3. ลักษณะขององค์กรที่มีการสร้างนวัตกรรม 
 นพดล กาญจนางกูร (2560) กล่าวถึงลักษณะองค์กรที่มกีารสร้างนวัตกรรม มีดังน้ี 
            1. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วยเก่ียวขอ้งได้มีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรมน้ันในองค์กร โดยจัดลําดับความสําคัญของนวัตกรรมที่จําเป็นหรือมีความสําคญั
ตามลําดับก่อนหลัง ทั้งน้ีเพ่ือให้นวัตกรรมน้ันตอบสนองความต้องการขององค์กร โดยการกําหนดแผนงาน 
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสทิธิภาพ เพ่ือให้บุคลากร 
ได้ทราบเก่ียวกับจุดมุ่งหมายขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม 
  2.  มคีวามรับผิดชอบในการทํางานร่วมกันการยอมรับความล้มเหลวหรอืข้อผิดพลาดอันเป็น
ผลมาจากความกล้าเสี่ยงที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม   บุคคลจะเกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้น้ันขึ้นอยู่
กับการที่องค์กรมีการสนับสนุนให้กล้าทําสิ่งที่มีโอกาสเสี่ยง  โดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องกล้าเสี่ยงในการตัดสินใจ
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร  จะต้องมีข้อมูลที่มากพอในการตัดสินใจดําเนินงานต่างๆ  เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการใช้นวัตกรรมในการดําเนินงานขึ้น  ดังน้ันองค์กรจะอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เมื่อมี 
การเรียนรู้เรื่องความเสี่ยง 
  3.  มีการใช้ทรพัยากร อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด  
ทรัพยากรท่ีสําคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร คือ งบประมาณ  บุคลากร  เวลา และข้อมูลสารสนเทศ  
ปัจจัยด้านทรัพยากรท่ีมีความสําคัญต่อการสร้างนวัตกรรม  คือ ระบบของการบริหารองค์กรที่มีส่วนสนับสนุน 
เอ้ือต่อการทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  ตลอดจนเวลาในกระบวนการสร้างนวัตกรรม  เพ่ือจะสํารวจความคิด  
โอกาสทางเลือกใหม่ๆ   จัดใหม้ีการอบรมในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือการสร้างนวัตกรรม  มกีาร
วางแผนในด้านงบประมาณอย่างยืดหยุ่นในการสํารวจ ตรวจสอบพัฒนาและนํานวัตกรรมสู่การปฏิบัติขยาย
ความคิดในกลุม่ผู้บริหาร  จากน้ันให้บุคลากรได้มีความเรียนรู้และมสี่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และ
พัฒนาหน่วยงานด้านการสร้างนวัตกรรม 
  4. ความมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุจดุสูงสุดขององค์กร  ในการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กร  
สิ่งที่สําคัญก็คอื เน้นสิ่งที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร และจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน  ผู้บริหารจะต้อง
สร้างบรรยากาศในการทํางานที่สนับสนุนการทํางานเป็นทีม  เช่น เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นมีการวางแผนระยะยาว  มีการยอมรับความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยการให้รางวัล  เพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ   ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองกร 

- 7 - 
4. ประวัตินวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย 

 
 นวัตกรรม  เป็นความคิดหรือการกระทําใหม่ๆ ซึ่งนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญในแต่ละวงการจะมีการ
คิดและทําสิ่งใหม่อยู่เสมอ ดังน้ัน นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ สิ่งใดที่คิดและทํามานานแล้วก็ถือ
ว่าหมดความเป็นนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่งใหม่มาแทน ในวงการศึกษาปัจจุบัน มีสิ่งที่เรยีกว่า นวัตกรรมทาง
การศึกษา หรอื นวัตกรรมการเรียนการสอน อยู่เป็นจํานวนมาก บางอย่างเกิดขึ้นใหม่บางอย่างมีการใช้มา
หลายสิบปีแล้ว แต่ก็ยังคงถือว่าเป็นนวัตกรรม เน่ืองจากนวัตกรรมเหล่าน้ันยังไม่แพร่หลายเป็นที่รู้จักทัว่ไป    
ในวงการศึกษา ซึ่ง ชวน  ภารังกูล (2552) กล่าวถึงประวัตินวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 



  1. นวัตกรรมการศึกษาในยุคแรกเริ่มในยุคน้ีเป็นการกล่าวถึงนวัตกรรมในสมัยยุคสุโขทยั  
อยุธยา  และธนบุรี มีรายละเอียดแต่ละสมัย ดังน้ี 
      1.1  สมัยสโุขทัยนวัตกรรมในสมัยน้ีเกิดจากการขจัดอิทธิพลของขอมในทุก ๆ ด้าน เพ่ือ
สร้างความเป็นไทยให้สมบูรณแ์ละความพยายามในด้านน้ี จึงมีผลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมา  
โดยเฉพาะในรัชสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช  แพระมหาธรรมราชาลิไทเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมาก  
นวัตกรรมทางการศึกษาที่สําคัญในยคุน้ีได้แก่  ศิลาจาลึกพ่อขุนรามคําแหง  การศึกษา ณ พระแท่นมนังคศิลา  
การต้ังแบบหนังสือไทย  เมื่อปี  พ.ศ. 1825  นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สําคญัย่ิงต่อชนชาติไทยเพราะ
เป็นจุดกําเนิดแห่งการสร้างเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ จากผู้หน่ึงไปยังอีกผู้หน่ึง  ดังน้ันจึงสรุป
ความสําคัญในยุคสุโขทัยได้ว่า  ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเป็นต้นกําเนิดอักษรไทย  เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ  เป็นรากฐานทางการศึกษา  เป็นนวัตกรรมทางอักษรวิธีและ เป็นนวัตกรรมเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในยุคน้ี 
     1.2  สมัยกรงุศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีการส่ังสมอารยธรรมต่างๆ ใหแ้ก่ชน
ชาติไทยเป็นอันมาก การเปิดประเทศ ทําให้ชาวยุโรปเป็นจํานวนมากได้เดินทางมาสู่ประเทศไท ดังน้ันในส่วน
ของการศึกษาในสมัยกรศุรีอยุธยาจึงมีทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่รับมาจากชาวตะวันตก ยังมี
หลักฐานบางสว่นที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของนวัตกรรมการศึกษาไทยในช่วงน้ีเท่าที่ปรากฎหลักฐาน มีดังน้ี  
1) การแต่งหนังสือจินดามณี 2) กําเนิดการพิมพ์ในประเทศไทย 3) การจัดการศึกษาตามแบบอย่างของ
ชาวตะวันตก (โรงเรียนและวิทยาลัย) 
 1.3  สมัยกรุงธนบุรีกรุงธนบุรี เป็นราชธานีในช่วงเวลาสั้นเพียง  15  ปี  อีกทั้งขณะน้ัน 
ต้องบูรณะประเทศชาติในทุกๆ ด้าน อันเป็นผลมาจากการสูญเสียกรุงศรอยุธยา  จึงทําให้งานพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาต้องหยุดชะงักลงไปด้วย 
          2. นวัตกรรมการศึกษายุคขยายตัวและยุคการปฏิรูปการศึกษา 
      ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง  ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 
อย่างมากจนรูปแบบการศึกษาเป็นแบบแผนข้ึนดังเช่นปัจจุบันน้ี เช่นจัดต้ังโรงเรียน การต้ังกรมศึกษาธิการ   
ในปี พ.ศ. 2430 ได้มีการจัดต้ังกรมศึกษาธิการข้ึน  และได้ยกฐานะเป็นกระทรวงธรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2435  
เพ่ือให้การบริหารการศึกษาของชาติเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน  การฝึกหัดครู  ได้ต้ังโรงเรียนฝักหัดครู 
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โรงเรียนแรกปีพ.ศ. 2435  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  ในปี พ.ศ. ซึ่งเป็นที่มาของโครงการศึกษา พ.ศ. 2441  
สาระสําคัญของแผนการศึกษาฉบับแรกของชาติ  คือ แบ่งการศึกษาออกเป็น  2  แบบ คือ 1) การศึกษาสามัญ  
ประกอบด้วยการศึกษาเล่าเรียนเบ้ืองแรก (มูลศึกษา)      การเล่าเรียนเบ้ืองต้น (ประถมศึกษา)  การเล่าเรียน
เบ้ืองกลาง (มัธยมศึกษา)  และการเล่าเรียนเบ้ืองสูง (อุดมศึกษา)2) การศึกษาพิเศษ  เป็นการศึกษาเฉพาะสิ่ง  
คือการฝึกหัดครู  ศึกษาศลิปะกฎหมาย  การแพทย์  ฯลฯ  ศึกษาในการช่าง  หัตถกรรม  อินเยอเนียร์  
 เรียนการค้า  พิเศษอ่ืนๆ   พ.ศ. 2464 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศกึษาฉบับแรก  โดย
กําหนดการประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ  เด็กอายุต้ังแต่  7-14 ปี ต้องเข้าโรงเรียน  จึงได้มีการ
ประกาศใช้แผนการศึกษา  ตามลําดับ เน่ืองจากในสมัยน้ีเป็นยุคแห่งการแสวงหาอาณานิคมขอประเทศ
ตะวันตกทําให้ประเทศตะวันตกมีบทบาททางด้านการเมือง  การศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก  ในส่วน
ที่เป็นประโยชน์ไทยได้รับวิทยาการใหม่ๆ หลายอย่างผ่านทางมิชชันนารีส่งผลใหส้ภาพสังคมไทยในยคุน้ี  มีการ
ปรับปรุงตามแบบอย่างตะวันตก  สื่อมวลชนที่มีบทบาทต่อการศึกษาในยุคน้ี  เป็นสื่อมวลชนสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น
ในเมืองไทย ซึง่มีอยู่ 3  ประเภท  คือ  1) สื่อสิ่งพิมพ์  2) วิทยุ   3) ภาพยนตร์  นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์
แล้วยังมีสื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์อย่างอ่ืนอีกที่ออกเผยแพร่แก่ประชาชน  นับว่ามีบทบาทท่ีสําคญัไม่น้อย
ต่อการพัฒนาการศึกษาในยคุน้ันนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาในยคุน้ี  ได้พัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง  จึงทํา



ให้มีความก้าวหน้ากว่ายุคที่ผ่านมา  และการเริ่มต้นในหลายๆ อย่างในยุคน้ีก็เป็นรากฐานในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาในยคุต่อมาด้วย 
  3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย 
   ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 สิ้นสุดลง  สหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทในประเทศ
ไทยมากขึ้น  ซึง่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของไทยโดยผ่านทางสํานักข่าวสาร
อเมริกัน (USIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิามีหน้าที่เผยแพร่เก่ียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดต้ังแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2483  เพ่ือเป็นการรณรงค์การไม่รูห้นังสือ  
โดยการนําเอาภาพยนตร์มาใช้ในการเผยแพร่  ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ได้มาจากสํานักข่าวสารอเมริกันและจาก
บริษัทเทโทรบางส่วน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2490  กรมอนามัยได้จัดต้ังแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
จากสหรัฐอเมริกา  และได้มีการผลิตภาพยนตร์เพ่ือการศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  ณ  หน่วยงานน้ีการ
พัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษาในช่วงน้ีสหรัฐอเมริกามีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  ส่วนใน
ด้านการจัดการศึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษานั้น  ก็เริ่มขึ้นในสมัยน้ี  โดยวิทยาลัย
การศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  ในปัจจุบัน)  ได้เปิดสอนขึ้นเป็นครั้งแรก  
ในปี พ.ศ. 2497  นับว่าเป็นการริเริ่มนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  มาพัฒนาคณุภาพการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา 
  4. นวัตกรรมทางด้านวิธีการเรียนการสอน 
          ในยุคน้ีได้มีการนํานวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ  มาทดลองใช้เผยแพร่และพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย  นวัตกรรมบางประเภทแม้จะมีคณุค่าและเหมาะสม  แต่ก็ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม  เน่ืองจากมีปัญหาหลายประการ  บางประเภทก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและเป็น 
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หลักฐานสําคญัสําหรับการพัฒนาในระยะต่อมา  และกม็นีวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจํานวนไม่น้อยที่
นํามาใช้อย่างได้ผล  นวัตกรรมการศึกษา ในช่วงน้ีแบ่งได้  14  ประเภท  ซึ่งพอจะสรุปสาระสําคัญในสว่นของ
พัฒนาการและการนําไปใช้ได้ดังน้ี 
   4.1  ระบบการสอนแบบเบสกิ เป็นระบบการสอนภาษาไทยโดยให้เรียนเป็นคําๆ 
เริ่มนํามาใช้ในปี พ.ศ. 2497 โดยหลวงกีรติวิทโยฬาร อธิบดีกรมวิชาการในสมัยน้ันระบบการสอนแบบเบสิกน้ี
ใช้เพียง 2-3 ปี ก็ต้องยกเลิกไป เน่ืองจากมีปัญหาในการจดัการหลายประการรวมท้ังการขจัดผลประโยชน์ของ
สํานักพิมพ์ตลอดจนผู้แต่งดํารงอยู่เดิม จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในสมัยน้ันจึงยกเลิกไปในที่สุด 
             4.2  ระบบการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน จากแนวความคิดของนักการศึกษา
กลุ่มประสบการณ์ก้าวหน้า ซึง่ต้องการให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางประสบการณ์
การเรียนรู้ ควรเกิดขึ้นโดยตัวเองมากที่สุด จึงทําให้มีการนําระบบการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนมาใช้
จัดการเรียนการสอนเพ่ือสนองแนวคิดดังกล่าว ผู้นําเอาระบบการเรียนการสอนแบบศนูย์การเรียนมาเผยแพร่
ในประเทศเป็นคนแรก คือ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
 4.3  ระบบการเรียนการสอนแบบโปรแกรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นมา
เพ่ือแก้ปัญหาหลายอย่างในด้านการศึกษา อาทิ ครูไม่เพียงพอ ขาดแคลนอาคารสถานที่ ความจํากัดทั้งเวลา
และความสามารถของผู้เรียนฯลฯ อีกทั้งเป็นเคร่ืองช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นอีกด้วย 
   4.4 ระบบการสอนเป็นคณะ เป็นความพยายามท่ีจะปรับปรุงการสอนโดยจัดสรร
บุคคลที่มหีน้าที่เก่ียวข้องกับการสอนเสียใหม่ให้บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมรับผิดชอบ และทําการสอนให้กับ
นักเรียนจํานวนหน่ึงในวิชาที่สําคัญตอนใดตอนหน่ึงหรือทุกวิชาทุกตอนก็ได้ อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง
ด้านอ่ืนๆ อีกด้วย 



   4.5 ระบบโรงเรียนแบบไม่แบ่งช้ัน   จากแนวคิดในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง
บุคคลทําใหม้ีการคิดค้นระบบการเรียนการสอน ที่จะสนองการเรียนรู้ตามระดับพัฒนาการของคนมากที่สุด 
ระบบการเรียนการสอนแบบไม่แบ่งช้ันเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามอัตภาพ 
   4.6 ระบบการเลื่อนช้ันแบบอัตโนมัติ เป็นระบบการเรียนการสอนที่จัดระบบการ
เลื่อนช้ันโดยไม่จําเป็นต้องสอบปลายปีในทุกระดับช้ันเรียน หากแต่พิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ ในการเลื่อนช้ัน
ด้วย จุดประสงค์อย่างหน่ึงคือเพ่ือแก้ปัญหาเด็กตกซ้ําช้ัน กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองทํา
มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2505 กับเด็กในส่วนกลาง และในพ.ศ. 2508 ได้ขยายโครงการไปสู่ส่วนภูมิภาค การเลื่อนช้ัน
แบบอัตโนมัติน้ี เป็นนวัตกรรมการศึกษาทีจ่ะช่วยลดภาระในด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาได้ส่วนหน่ึง 
   4.7 ระบบการเรียนการสอนแบบจุลภาค ระบบการเรียนการสอนแบบจลุภาคเป็น
การเรียนการสอนเพ่ือเป็นการฝึกทักษะการสอนแบบต่างๆ สําหรับการฝกึหัดครู การสอนแบบจุลภาคใน
ประเทศไทยมกีารเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511  โดยศาสตรจารย์ สาํเภา วรางกูร  หัวหน้าแผนกโสตทัศน
ศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในปี พ.ศ. 2516  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ได้นําแนวคิดการสอนแบบจุลภาค  มาปรับปรุงกับการสร้างสถานการณ์จําลองในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของครูโครงการน้ีมีช่ือว่า M.E.T (MoseEffection  Teacher  Program)  
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   4.8 ระบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนธีรยุทธ วิเชียรโชติ ได้พัฒนาระบบ
การเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดยได้รับความสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิเอเชีย 
โดยมีแนวคิดที่ว่า การสืบสวนสอบสวนเป็นกระบวนการหาความจริงและวิธีการแก้ปัญหาด้วยการต้ังคําถาม
ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนําไปสู่การควบคุมสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ทั้งทางวัตถุทางสังคมและทาง
จิตใจ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางโลกและทางธรรม  
   4.9 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน 
(Reduce Instruction Time, RIT) เป็นโครงการที่เก่ียวกับการปรับปรุงการศึกษาโครงการซึ่งศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นผู้วางแนวทางและดําเนินงานน้ีร่วมกับกรมสามัญศึกษา โดยได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
   4.10 วิธีการสอนจริยศาสตร์แบบเบญจขันธ์ เปรื่อง กุมุท หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ได้คิดค้นวิธีสอน จริยศึกษาแบบเบญจขันธ์ขึ้น
เพ่ือเสนอให้เป็นวิธีสอนที่เข้าถึงส่วนลึกของความรู้สึก หรอืจิตใจของผู้เรียนโดยตรง  
 

5.  ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา 
 นวัตกรรมทางการศึกษา  หมายถึงการนําเอาแนวความคิด  วิธีปฏิบัติทางการศึกษา หรอืสิ่งประดิษฐ์
ขึ้นใหม่ๆ  หรือนําสิ่งเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม เพ่ือช่วยให้การจัดศึกษาและการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม   (นพดล 
กาญจนางกูร,2560) 
 
 

6.  ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา   
  นพดล กาญจนางกูร (2560)นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถจําแนกประเภทของไว้ 5 ด้าน 
ดังน้ี   
     6.1 นวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา ซึง่เป็นสิ่งที่ผู้นําในองค์การทาง
การศึกษาคิดค้นวิธีการ แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ



ดําเนินงาน โดยนวัตกรรมทางการบริหารน้ีจะกลายเป็นเป็นตัวแปรต้นหรือกลไกที่ สาํคัญในการขับเคลื่อนใน
เกิดนวัตกรรมอ่ืน ๆ ในองค์การทางการศึกษา  เช่น การบริหารสถานศกึษาแบบมีส่วนร่วม   เป็นต้น    
   6.2 นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน  เป็นนวัตกรรมที่ครผูู้สอนออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  เช่น การสอนแบบโมดูล  การสอน
แบบจุลภาค  การสอนซ่อมเสริม  การให้เพ่ือสอนเพ่ือน (Peers Teaching)  การสอนแบบกลุ่มสมัพันธ์  การ
ปรับพฤติกรรม (Behavioral  Modification)     
   6.3 นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ครูผูส้อนได้ใช้
ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเน้ือหาบทเรียนได้อย่างรวดเร็วขึ้น  
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เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เทปเสียง  สไลด์  วิดีโอ และวิทยุโทรทัศน์    
   6.4 นวัตกรรมด้านหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน เพ่ือทําให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด   เช่น การจัดหลักสูตร
แบบบูรณาการ  หลกัสูตรการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  หลักสตูรการศึกษาต่อเน่ือง   การจัดหลักสูตรให้ผูเ้รียน
ตามลําดับขั้นจนบรรลุแหมาย (Mastery  Learning)    หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่     
 6.5 นวัตกรรมด้านการวัดผล และประเมินผล   เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนหลัก
จากที่มีการจัดการเรียนการสอน  โดยต้องมีการวัดผลจะทําให้ได้ตัวเลข ปริมาณ หรือรายละเอียดของ
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคล จากน้ันจะนําเอาผลการวัดน้ีไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้เพ่ือตัดสิน หรือลงสรุปเก่ียวกับสิ่งน้ัน ซึง่เรียกว่าการประเมินผล เช่น การวัดผู้เรียนแบบอิงกลุ่มและแบบอิง
เกณฑ์  การประเมินผลระหว่างเรียนและหลังเรียน  การวิเคราะห์ข้อสอบ   
 
 7. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

 นพดล กาญจนางกูร (2560) กล่าวว่า การจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางาน
ทางด้านการศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนามนุษย์ใหส้ามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลีย่นแปลง
ด้านความเช่ือทัศนคติและ ทกัษะความสามารถ   เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทุกด้าน อันจะส่งผลให้มีการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและร่วมสร้างสรรค์พัฒนาสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังค     

 7.1 ความสําคญัของการจัดการศึกษา 
  หากจะกล่าวถึงความสําคัญของการจัดการศึกษา ในระดับสถานศึกษาโดยพิจารณา

ในด้านของภารกิจชองสถานศึกษา ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักการให้การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมได้บรรลุความมุ่งหมายที่กําหนด
โดยเฉพาะจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานให้ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส และนักเรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษ จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ตามความเหมาะสม ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทางที่กําหนดไว้ อาทิ จัดตามธรรมชาติและ
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัย แต่ละคนจากแหล่งต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียนตลอดทั้งจัดการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นที่ต้ังโรงเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่ประชาชน ในชุมชน 
โดยให้การศึกษาอบรมตามความจําเป็นและความเหมาะสม จัดให้มีการวิจัยเก่ียวกับการเรียน การสอนและ
การบริหารจัดการ ตลอดทั้งล่งเสริมใหใ้ช้กระบวนการวิจัยในการเรียน และการบริหาร จัดการโรงเรียนตาม
การกระจายอํานาจการบริหารทั้งด้านวิชาการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และ ด้านการบริหารทั่วไป 
สอดคล้องกับหลักการการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ที่ มสี่วนได้ส่วนเสียเต็มที่ จัดการ



ประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้คุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์ มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด พัฒนา
วิชาชีพครู และบุคลากรอ่ืน เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับแนวทางหลักการที่กําหนดตามการ 
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ปฏิรูปการศึกษา แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอนในโรงเรียน  
  7.2 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553    
 7.2.1 ความจําเป็นในการจัดการศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการ ไม่ใช่
เรื่องที่จะให้ผู้ใดรับไปทําโดยไม่มีเป้าหมาย ไม่มี มาตรฐาน ไม่ไต้คุณภาพ เพราะย่อมทําให้การศึกษาไมม่ี
ทิศทาง ไม่เป็นระบบ ไม่คุ้มคา่ และหากจัดผิดพลาดก็ยากที่จะแก้ไข เพราะกระบวนการศึกษา เช่น คา่นิยม
ต่างๆ ไต้ซึมซบัเข้าไปในใจของผู้เรียน เสียแล้ว  การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุนที่จําเป็นสําหรับการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์แต่ละคน และเป็น การลงทุนเพ่ือการอยู่รอดและพัฒนาของสังคม ทั้งน้ี เพราะการศึกษา
ส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยี
ที่จําเป็นในการทํางานและการ ใช้ชีวิต ย่ิงการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผล
จากพัฒนาการทางเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารใหม่ๆ พัฒนาการเหล่าน้ีย่อมท้าทาย
ต่อการจัดการศึกษา เพราะได้ เปิดโอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู้แก,บุคคลจํานวนมาก โดยให้รับรู้มากขึ้น
และมีเส้นขีดคั่นด้านระยะทาง น้อยลงกว่าเดิมมาก การจัดการศึกษาจึงเป็นเรื่องจําเป็น เพราะต้องการ
ทรัพยากร (คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี) สนับสนุนจํานวนมาก ต้องบุ่งไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกัน
ของสังคม ต้องนําไปสู่การพัฒนา คุณภาพของมนุษย์อย่างแท้จริง ในแง่น้ี การจัดการศึกษาจึงต้องมีการกําหนด
เพ่ือประกันว่ามนุษย์ได้รับการ พัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามเป้าประสงค์ร่วมกัน รวมทั้งมีการใช้ทรพัยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการศึกษายังมีความจําเป็น เพราะต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้าน 
ที่มีความรู้ ความ เช้าใจ ความชํานาญมาดูแลรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบด้านการสอน การบริหาร 
หรือการ สนับสนุน ตัวอย่าง เช่น ครูที่ดีด้องได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดี มีความรู้ความชํานาญ และมี
คุณลักษณะ เหมาะสมกับการเป็นครู การเป็นครูจึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพช้ันสูง   เน่ืองจากสังคม
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจําต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่าง ต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสม
กับความจําเป็นของแต่ละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยู่กับที่ย่อมหมายถึงความ ล้าสมยั ไม่เหมาะสม ไม่คุ้ม
ประโยชน์    ปัจจุบัน โลกก้าวเช้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือเช้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เรยีกว่าเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือจําเป็นที่ขาดไม่ได้ ในสงัคมสมัยใหม่น้ีความรู้ที่ทันสมยัที่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ จะช่วยแก้ปัญหาได้ และนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เป็นพลังสําคัญสําหรบัการอยู่รอดและการ
พัฒนา ทั้ง สําหรับบุคคลแต่ละคนและสําหรับสังคมประเทศชาติโดยรวม   
            
                      7.2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  ในขณะที่การจัดการศึกษามุ่งเป้าหมาย
ระยะยาวสําหรับการพัฒนาของแต่ละบุคคล และการพัฒนา สังคม แต่การจัดการศึกษาโดยทั่วไปย่อมมี
วัตถุประสงค์ที่มุ่งบรรลุหลายประการ ได้แก่ 
 1) ให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการดํารงชีวิต
และการประกอบ อาชีพ โดยถ่ายทอดหรือปลูกฝังเน้ือหาความรู้ความเช้าใจที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ได้รบั 
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การศึกษาวางตัวได้ เหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือตาม
โอกาสของแต่ละ คนได้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียกว่า โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียน สถานศกึษา
ปฐมวัย ทําหน้าที่ เป็นผู้ให้บรกิารทางการศึกษา 



    2) เตรียมเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และจัดให้เด็กในวัย
เรียนได้รับ การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อเน่ือง โดยส่งเสริมเกื้อหนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนช้ัน
พ้ืนฐาน ได้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย เชาวน์ปัญญา ความสนใจ ที่เหมาะสม มคีวามพร้อมในการศึกษา
ระดับสูงขึ้น ไป การจัดการส่วนน้ีโดยทั่วไปเป็นความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เป็นต้น ส่วนเด็กในวัยเรียนทุกระดับจะไต้รับการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับการ
เตรียมตัว ระดับพ้ืนฐาน และเพ่ือมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพการงานต่อไป 
    3) ให้โอกาสทางการศึกษา โดยเข้าถึงผู้รับบริการที่ไม่สามารถเข้ารับ
การศึกษาตามปกติ ที่มีอยู่หลากหลาย การจัดการศึกษาลักษณะน้ีมุ่งไปที่ผู้ต้อยโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มี
ฐานะยากจน ผู้ที่ พลาดโอกาสไต้รับการศึกษาในบางช่วงของชีวิต ผู้ที่มีปัญหาทางร่างกาย จิตใจ หรือ
สติปัญญา การจัดการ ศึกษาเช่นน้ีมักดําเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะต้าน เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หรอืโดยวิธีการอ่ืนนอกระบบและตามอัธยาศัย เช่น ศูนย์การเรียนรู้การศึกษาใน
ระบบทางไกล เป็นต้น 
    4) ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ
 วัตถุประสงค์น้ีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสไต้พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะต้าน เพ่ือ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิเคราะห์วิจัยระดับสูง มุ่ง
คิดค้นเน้ือหาสาระที่แปลกใหม่ จากเติม นอกจากน้ียังรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น ต้านการเกษตร การ
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ เป็นต้น มักดําเนินการในรูปแบบการประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การดู
งาน การฝึกปฏิบัติเฉพาะ ฯลฯ 
  5) พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มตามความสามารถ และ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ใน การพัฒนาประเทศ วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาข้อน้ีเน้นการพัฒนามนุษย์ใน
ลักษณะบูรณาการ คือให้ม ีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกต้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา คณุธรรม ความคิด ความ
สํานึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งตามปกติควรเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา แต่หากสถานศึกษาไม่สามารถดูแลให้
ครบถ้วนไต้ ก็ต้องจัดส่วน เสริมเติมในลักษณะการฝึกอบรมเฉพาะ การแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 
หรือการใช้สื่อต่างๆ ช่วยเสริม วัตถุประสงค์ส่วนน้ียังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะและคณุภาพของผู้ที่ทํางานแล้ว
หรือผู้ที่ผ่าน การศึกษาตามกระบวนการปกติ ให้สามารถติดตามความรู้ใหม่ๆและวิทยาการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไต้อย่าง ต่อเน่ือง  วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นน้ีเป็นตัววัดความสามารถในการจัดการของ
ผู้บริหาร จึงเป็นเรื่อง จําเป็นที่ผู้บริหารต้องกําหนดเกณฑ์จากวัตถุประสงค์ที่ระบุ และผู้บริหารก็จะต้องไต้รับ
การประเมินจาก เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กําหนดด้วย 
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   7.2.3 เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
    1) เด็กก่อนวัยเรียน เมื่อทารกคลอดออกจากครรภ์ พ่อแม ่ผู้ปกครอง ปู่ย่า
ตายาย ญาติ หรือคนเลี้ยงดู เป็นกลุ่มบุคคลเร่ิมแรกทีท่ําหน้าที่ดูแลเลี้ยงดู และขณะเดียวกันก็ให้การศึกษา
อบรมด้วย การให้การศึกษา ลักษณะน้ี โดยทั่วไปยังไม่เป็นระบบ แต่เป็นธรรมชาติ จึงยังไม่ถือว่าเป็นการจัด
การศึกษา  เมือ่ทารกเติบโตขึ้นพอช่วยตนเองได้แล้ว พ่อแม่ซึ่งต้องมีภาระประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงลูก ไม่
,อาจ ดูแลบุตรได้ ก็ปล่อยให้อยู่ในการดูแลของบุคคลอ่ืน เช่น บุคคลในกลุ่มเครือญาติ หรือมิฉะน้ันก็ต้องจ้างคน
ดูแล ทางเลือกอีกประการหน่ึงคือการส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมศึกษาในศูนย์การเรียนปฐมวัย ศูนย์รับเลี้ยง
เด็ก หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาเบ้ืองด้นที่มีการจัดการศึกษา โดยมผีู้ดูแลที่ได้รับการศึกษา 
อบรมมาพอสมควรเป็นผู้ดูแล เมื่ออายุถึงวัยประมาณสามขวบ สถานศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มน้ีมีการจัดการศึกษา



ที่เป็นระบบและมี รูปแบบมากขึ้น ซึ่งการจดักิจกรรมสําหรับเด็กวัยน้ีเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ กิจกรรม
การเคลื่อนไหว ตามจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกม
การศึกษา เป็นต้น 
    2) บุคคลในวัยเรียน ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนโดยทั่วไปหมายถึง ผูซ้ึ่งรัฐกําหนดให้
ผู้ปกครองต้องนําไปเข้า เรียน คืออยู่ในข่ายการศึกษาภาคบังคับ โดยแต่ละประเทศกําหนดอายุไว้แตกต่างกัน
ไปตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม สําหรับประเทศไทยกําหนดให้การศึกษาระดับประถมถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่สามเป็น
การศึกษาภาคบังคับ และหากผู้ปกครองมีความพร้อมก็ส่งเสียให้บุตรหลานของตนได้เรียนต่อสูงขึ้นไปอีกตาม
กําลังความสามารถ ระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีอาจแบ่งได้หลายระดับ ได้แก่ 
     - การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยทั่วไป เป็นการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลในวัยเรยีนในระบบ การเรียนในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในสถานศึกษารูปแบบอ่ืน ในประเทศไทย 
การศึกษาช้ันพ้ืนฐานไล่เรียง คันไปต้ังแต่ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมปีที่หน่ึงถึงช้ันประถมปีที่หก) ไปจนจบ
ช้ันมัธยมศึกษา (ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่หน่ึงถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่หก) การศึกษาช้ันพ้ืนฐานน้ันมักใช้เวลาประมาณ
สิบสองปีเป็น ส่วนใหญ ่ในช่วงปลายของการศึกษาระดับน้ี เยาวชนที่สนใจศึกษาสายอาชีพแทนที่จะศึกษาสาย
สามัญ ก็ อาจเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับด้นต่างๆ ได้ใน
สถานศึกษา ช้ันพ้ืนฐาน 
     - การศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เรียนที่มุ่งศึกษาต่อก็อาจเข้า ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ซึ่งรวมสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพต่ํากว่าปริญญา
ด้วย) ในกรณทีี่ศึกษาระดับ ปริญญาก็อาจศึกษาต่อเน่ืองไปต้ังแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศึกษาเฉพาะ
ด้านหลังจากสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก 
    3) ผู้ด้อยโอกาส หรือบุคคลลักษณะพิเศษ กลุ่มเป้าหมายน้ีเป็นคนกลุ่ม
พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากบุคคลปกติทั่วไป สิ่งที่ทําใหแ้ตกต่างน้ันอาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจ 
คือคนจนที่ด้อยโอกาส ในการเล่าเรียนตามปกติ เช่น เด็กที่ผู้ปกครองไม,ส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียน เด็กไร้ผู้
อุปการะ หรือความแตกต่าง อาจเกิดจากลักษณะทางร่างกายจิตใจและสมอง เช่น เด็กพิการ เด็กปัญญาอ่อน  
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เด็กที่มีปัญหาทางจิตใจและ อารมณ์ เด็กอัจฉริยะ เป็นด้น ผู้ด้อยโอกาสหรือบุคคลลกัษณะพิเศษเฉพาะเหล่าน้ี
จําเป็นต้องได้รับการดูแล เป็นพิเศษเพ่ีอให้มี'โอกาสได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพเช่นเดียวกับเด็กอ่ืน แต่การจัด
การศึกษาสําหรับ กลุ่มเป้าหมายน้ีจําเป็นต้องจัดให้ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะและความจําเป็นสําหรับ
กลุ่มด้วย โดย อาจต้องมีครูที่ได้รับการอบรมมาเป็นการเฉพาะ ในกรณีทีผู่้ด้อยโอกาสร่วมเรียนในขั้นเรียนปกติ 
ครูจําเป็นต้องให้ความสนใจผูเ้รียนกลุ่มน้ีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องใช้ความอดทน ความเมตตา ความ 
เข้าใจ และความละเมียดละไมในการปฏิบัติต่อพวกเขา สําหรับผู้บริหารทีจ่ัดการศึกษาสําหรับผู้ด้อยโอกาส 
ต้องมีความเข้าใจ มทีักษะ และได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
    4) ผู้มีงานทํา ผู้ที่ประกอบอาชีพการงานแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหน่ึง 
บุคคลเหล่าน้ีได้รับ การศึกษามาแตกต่างกันไป และมุ่งศกึษาเพ่ิมเติมโดยมีเหตุผลต่างกันไป ส่วนหน่ึงเข้าศึกษา
ระดับสูงขึ้นใน สถาบันการศกึษาปกติหรือเข้ารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ (เช่น โครงการศึกษาเฉพาะที่มีผู้
จัดบริการให้ ในสถานที่ทํางาน โครงการศึกษาอบรมเฉพาะด้าน เป็นต้น) นอกจากน้ี หน่วยงานทางการศึกษา
อาจจัด การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การศึกษาสญัจรที่ผู้สอนตระเวนให้
ความ! การศึกษาผ่านสื่อโทรคมนาคม การศึกษาโดยเอกสารหรือสื่อการเรียน!ด้วยตนเองต่างๆ การจัดการ
ศึกษา เช่นน้ี อาจมีการรับรองวุฒิให้หรืออาจไม,เทียบวุฒิอย่างเป็นทางการก็ได้ การจัดการอบรมสําหรับผู้มีงาน
ทํา น้ัน รวมถึงครูซึ่งต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองด้วย ครูจึงควรสนใจติดตามรับการอบรมตาม



หลักสูตร ต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมความความสามารถในการประกอบอาชีพของตน  กลุ่มเป้าหมายน้ี นับวันจะ
ย่ิงมีความสําคัญมากขึ้น เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงวิทยาการและ เทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นรวดเร็ว จึงจําเป็นที่
ผู้ทํางานแล้วควรได้รับสาระเน้ือหาใหม่ๆ เพ่ือยกระดับความ ความสามารถในการประกอบอาชีพของตน
ตลอดเวลา 
    5) ประชาชนทั่วไป ประชาชนโดยทั่วไปถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสําคัญของ
การจัดการศึกษาด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้สมาชิกของสังคมได้มีโอกาสเรียน!สิ่งแปลกใหมท่ี่เป็นประโยชน์สําหรับการ
เป็นพลเมืองที่ดีและการ เพ่ิมพูนความคิดความอ่านของตนอย่างต่อเน่ือง การจัดการศึกษาลักษณะน้ีถอืเป็น
ส่วนเสริมจากการที่ประชาชนได้เรียน จากสื่อมวลชน จากกลุ่มคนใกล้ชิด การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนอาจทํา
โดยผ่านสื่อต่างๆ ได้ หลากหลาย แต่ย่อมเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของประชากรให้!เท่าทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และปรับ ตนเองกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
น้ีมักเป็นการจัด การศึกษาเสริมในรูปการศกึษาตามอัธยาศัยเป็นหลัก เน่ืองจากเป้าหมายของการศึกษามี
หลากหลาย ผูนํ้าชุมชนและท้องถิ่นพึงมีบทบาทในการสาํรวจ กลุ่มเป้าหมาย กําหนดวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมาย และร่วมสนับสนุนให้หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องสามารถจัดบริการการศึกษาแก่
กลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนและเกิดประโยชน์ได้จริง 
 
   7.2.4 องค์ประกอบของการจัดการศึกษา  องค์ประกอบสําคัญของการจัดการศึกษา
มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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    1) สาระเน้ือหาในการศึกษา ในกรณีทีม่ีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ผู้จัดการศึกษามักจัดทํา หลักสูตรเป็นตัวกําหนดเนื้อหาสาระ หลักสูตรเหล่าน้ีอาจเป็นหลักสูตรกลางทีใ่ช้
สําหรับการศึกษาแต่ละ ระดับ แต่ขณะเดียวกันก็ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดเน้ือหา
สาระที่เหมาะสมกับ ท้องถิ่นได้ด้วย เน้ือหาสาระในการศกึษานั้นควรทันสมัย ทนัต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด การศึกษา ทั้งน้ีครตู้องทบทวนเน้ือหาสาระ
ที่ตนสอนเพ่ือปรับแก้ไขให้ถกูต้องทันสมัย และใหข้้อมูลที ่ถูกต้องแก่ผู้เรยีน หากเห็นว่าเน้ือหาผิดพลาดหรือ
ล้าสมัย ควรแจ้งผู้บริหารใหท้ราบ 
    2) ครู ผูส้อน หรือผู้ให้การเรยีนรู้ ผู้ถ่ายทอดเน้ือหาสาระได้แก่ครูและ
อาจารย์ ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพช้ันสูง บุคคลเหล่าน้ีด้องได้รับการศึกษาอบรมมาทัง้ในด้านเน้ือหาและ
วิธีการถ่ายทอด เพ่ือให้ สามารถถ่ายทอดความและสาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เง่ือนไขสําคัญประการหน่ึงสําหรับครูและอาจารย์คือต้องมีความต่ืนตัวอยู่เสมอในการติดตามเรียนเน้ือหา
วิชาการวิชาชีพใหม่ๆ และวิทยาการด้านการเรียนการสอน ตลอดเวลา บางกรณีต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพ่ือให้เกิดองค์ความ! ใหม่ๆ  ด้วย อน่ึง ครูและอาจารย์ต้องพัฒนาความสามารถในการประยุกต์สาระเน้ือหา
และองค์ความ!ใหม่ให้ เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
    3) สื่อและอุปกรณ์สําหรับการศึกษา สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร 
สถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี กระดาน เขียน หนังสือ แบบเรียน สมดุ ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยทีม่ีราคาแพง
ทั้งหลาย เช่น อุปกรณ์ใน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล่าน้ี สือ่และอุปกรณ์เหล่าน้ี
เป็นส่วนประกอบที่ จําเป็นสําหรับการจัดการศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลให้
สิ่งเหล่าน้ีมีอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และใช้สื่อเหล่าน้ีเป็นส่วนช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเน้ือหาความ
ได้อย่าง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูทีม่ีคุณภาพต้องสามารถผลิตและพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การศึกษา
สําหรับ การสอนของตนด้วย 



    4) รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายคุใหม่น้ันมีความแตกต่างไปจาก
การศึกษายุคก่อนซึ่ง เน้นที่ตัวครู ระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความสําคัญที่ตัวผู้เรียน ตังน้ัน รูปแบบวิธีการ
เรียนการสอนใหม่จึง แตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดคําว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้” ซึ่งนําไปสู่กระบวนการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนําชมนอกสถานที่เรียน การ
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ น้ี ผูส้อนพึงระมัดระวังเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้เรียนแต่ละ กลุ่ม และจาํเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบกับการทําความเช้าใจธรรมชาติการ
เรียน!ของผู้เรียน ของตน 
    5) ผู้บริหารและบุคลากรที่ทําหน้าที่สนับสมนุการศึกษา ในการจัด
การศึกษา ยังมีผู้ที่รับผิดชอบที่ อาจไม่ไต้เป็นผู้ถ่ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ได้แก่ ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่จัด
การศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้ เป็นไปโดยเรียบร้อย นําไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และยังจําเป็นต้องมีบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามยั รวมท้ังฝ่ายสนับสนุน
อ่ืนๆ 
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    6) เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งผูล้งทุน
อาจเป็นรัฐบาลในฐานะ ผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน เป็นต้น เงินทุน
เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบ สําคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย 
    7) สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม การจัดการศึกษาในระบบที่ยัง
ต้องอาศัยช้ันเรียนยังเป็น สิ่งจําเป็น ดังน้ันอาคารสถานที่ ห้องเรียน และบรรยากาศแวดล้อมที่ใช้ในการจัด
การศึกษาจึงเป็นส่วนที่ขาด ไม่ไต้ ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลก็ตาม ก็ยังต้องมีสถานที่สําหรับ
การบริหารจัดการ การ ผลิตและถ่ายทอดสือ่ หรือการทํางานของบุคลากรที่เก่ียวช้อง ในกรณีที่ยังต้องใช้
อาคารเป็นสถานที่สําหรับ จดัการเรียนการสอน สิ่งที่ผู้บรหิารและผู้จัดการศึกษาต้องสนใจดูแลคือความ
เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือการเรียน! ส่วนครูก็ต้องรับผิดชอบในการจัด
บรรยากาศในช้ันเรียนให้ เหมาะสม หากจําเป็นต้องใช้งบประมาณปรับปรุงก็ควรแจ้งผู้บริหารให้ช่วย
ดําเนินการ 
    8) ผู้เรียน ผู้เรยีนหรือผู้ศึกษาถือเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นที่สุดของการจัด
การศึกษา เพราะผู้เรียน คือผูร้ับการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความ
และพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นดัชนีช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุมช้ันตอน
ที่เก่ียวกับการเรียนของผู้เรียน ต้ังแต่การเตรียมความพร้อมสําหรับการเรยีน! การให้การศึกษาอบรม การ
ประเมิน และการส่งเสริม ให้เกิดการเรียน!ต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ีเป้าหมายการจัดการศึกษาในภาพรวมจึงมิไต้
จํากัดวงแคบเฉพาะใน สถานที่ แต่มุ่งที่ตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีปรัชญาพ้ืนฐานสําคัญคือ “ทุกคนต้องเป็น
ส่วนสําคัญของการจัด การศึกษา และการศกึษาต้องจัดสําหรับคนทุกคน” 
   7.2.5 ดัชนีช้ีวัดและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการจัดการศึกษา 
ผลสมัฤทธ์ิ ของการจัดการศึกษานั้น เน้นทีคุ่ณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษาเป็นหลัก ส่วน ปริมาณ
เป็นปัจจัยรอง กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องมุ่งถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้ในเชิงคุณภาพเป็นเกณฑ์ โดย มีดัชนีช้ีวัด
บางประการ ดังต่อไปน้ี 
    1) คณุภาพของผู้เรียน คุณภาพของผู้เรียนถือว่าเป็นผลที่เกิดจากการจัด
การศึกษา คําว่า "คุณภาพของ ผู้เรียน" มีความหมายครอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และพฤติกรรม ดัชนีช้ีวัดคุณภาพของผู้เรียนซึ่งจะใช้วัดผลการจัด
การศึกษาต้องเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อม ที่มาจากการจัดการศึกษา ไมใ่ช่ผลบังเอิญหรือผลท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกัน 
เช่น สถานศึกษาอาจสอนไม่ดี แด,นักเรียน ทําคะแนนผลสอบได้ดีเพราะไปรับการสอนพิเศษ หรือผูป้กครอง



กวดขันดูแลและสั่งสอนเพ่ิมเติม ในแง, คุณภาพของผู้เรียน ครูควรกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(วัตถุประสงค์ที่วัดได้จริง) ที่มุ่งให้เกิดขึ้น อัน เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนของครู และประเมิน
วัตถุประสงค์ดังกล่าวเพ่ือวัดประสิทธิภาพของ วิธีการสอนของตน 
    2) คณุภาพของการจัดการเรียนการสอน คณุภาพของการจัดการเรียนการ
สอนขึ้นกับปัจจัยหลาย ประการซึ่งเป็นปัจจัยช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เช่น คุณภาพของครู 
สภาพแวดล้อม รูปแบบ และระบบการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้เป็นด้น ปัจจัย 
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เหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงที่ นํามากําหนดเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาได้ ครูต้องถือว่าการพัฒนา
คุณภาพของการสอนน้ัน เป็นความท้าทายของอาชีพครู และต้องไม่หยุดยังในการปรับปรุงคุณภาพดังกล่าว ทั้ง
โดยการค้นคิดเองหรือ การเข้ารับการอบรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อศิษย์ของตน 
    3) ความคุม้ค่าในการจัดการศึกษา เน่ืองจากการจัดการศึกษาต้องใช้จ่าย 
ความคุ้มค่าจึงถือเป็นดัชนี ช้ีวัดการจัดการศึกษาด้วย คําว่าความคุ้มค่าน้ีมิได้หมายถึง 
การประหยัดด้านงบประมาณแต่,เพียงอย่างเดียว แด, หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษานั้นให้ผลคุ้มกับ
การลงทุนหรือไม, บ่อยคร้ังเราพบว่า ค่าใช้จ่ายการจัด การศึกษาในระบบโรงเรียนอาจสูงกว่าการจัดการศึกษา
นอกระบบ แต่ต้องถือว่าคุ้มค่า เพราะผู้เรียนมีโอกาส ได้ร่วมในสังคม มีเพ่ือน มีผู้ใหค้่าแนะนําปรึกษาด้านต่างๆ 
แต่ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าการจัดการศึกษา ในช้ันเรียนนําไปสู่การติดยาเสพย์ติด การมั่วสุมทางเพศ 
ความเสื่อมทางศีลธรรม หรือความไม่ปลอดภัยต่อ สุขภาพและชีวิต ก็ต้องถือว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีส่ร้างผลดังกลา่วไม่คุ้มค่า และหากการศึกษา ของทั้งระบบโรงเรียนนําไปสู่สภาวะอันไม่พึง
ปรารถนา 
นานัปประการ ก็จําเป็นที่ผู้รบัผิดชอบการจัด การศึกษาหรือผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาต้องทบทวน
แก้ไขโดยเร็ว 
    4) ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา   ผลลัพธ์หรือผลสะท้อนหมายถึงผล
ต่อเน่ืองที่เกิดจากการจัดการศึกษา เช่น นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําจังหวัดแห่งหน่ึงได้
คะแนนระดับดี ถือเป็นส่วน หน่ึงของคุณภาพผู้เรียน ส่วนนักเรียนจากโรงเรียนน้ีสามารถสอบเช้ามหาวิทยาลัย
ที่มีช่ือเสียงได้เป็นจํานวน มาก ถือเป็นผลลพัธ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ี และการที่ศิษย์เก่าของ
โรงเรียนไปประสบ ความสําเร็จในอาชีพการงาน ก็ถือเป็นผลลัพธ์ต่อเน่ืองกันไป ส่วนผลลัพธ์ของการจัด
การศึกษาในภาพรวม ของประเทศหน่ึง ก็พิจารณาได้จากความเจริญของประเทศ สภาพปัญหาภายในประเทศ 
หรือความสามารถ ในการแขง่ขันของประเทศ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ส่วนหน่ึงอันเกิดจากคุณภาพของประชากรที่ได้รับ
การศึกษาของ ประเทศ เป็นด้น 
      
   ดัชนีช้ีวัดข้างต้นน้ีเป็นเพียงตัวบ่งช้ีกว้างๆ ที่ผู้บริหารต้องไปแจกแจงรายละเอียดเพ่ือ
วัดสัมฤทธิผล ของการบริหาร ครูนําไปกําหนดเป้าหมายผลการสอนของตน ส่วนผู้แทนชุมชนและท้องถิ่นหรือ
ผู้ปกครอง อาจเลือกประยุกต์เพ่ือประเมินความสําเร็จของการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษา ทัง้น้ี การ
กําหนดดัชนี ช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิดังกล่าวมิได้มุ่งเพียงประเมินความดีความชอบหรือฐานะตําแหน่งของบุคคล แต่
ควรนําไปใช้ เพ่ือให้ผู้เก่ียวช้องกับการจัดการศึกษาได้ทราบสถานภาพของตนเอง เปรียบเสมือนกระจกส่อง
ตัวเอง อันจะ เป็นประโยชน์สําหรับการปรับปรุงพัฒนาหรือแสวงหาการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป 
   7.2.6 บทบาทของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา  บทบาทสําคัญโดยทั่วไปของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาคือการวางแผน จัดท่าหลกัสูตร และจัด กิจกรรมการเรยีนการสอน รวมท่ัง
กิจกรรมที่เก่ียวช้องกับการเรียน ของนักเรียน จัดและบริหารข้ันเรียน จัด และดูแลรักษาอุปกรณ์ ตลอดจน
อาคารสถานที่ บริหารงานวิชาการ การเงิน บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพ อนามัยของผู้เรียน สร้าง 



- 19 - 
ความสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น กฎหมายที่ไต้กําหนดบทบาท
สําคัญไว้ดังน้ี 
     1) จัดการเรียนการสอน โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมในการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน หมายความว่า ผู้สอนต้องถือว่าผู้เรียนเป็นคนที่
สําคัญทีสุ่ด เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคน มีความแตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนก็ต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ดังกล่าว เช่น จัดให้คนเรียนช้าท่า กิจกรรมที่ช่วยเน้นให้เข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป ส่วนคนเรียนเร็วที่เข้าใจ
แล้วได้รับกิจกรรมเสริมอย่างอ่ืน แต่อย่างน้อย ผู้เรียนที่แตกต่างกันก็ควรได้รับความรู้ความเข้าใจเน้ือหาวิชา
ใกล้เคียงกัน 
     2) ฝึกทักษะและวิธีคิด สถานศึกษามีหน้าที่แกฝนผู้เรียนให้รู้จักคิด 
เพ่ิมพูนทักษะในการจัดการ ฝกึฝนการเผชิญสถานการณ์และปัญหาต่างๆ และสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา หมายความว่า การเรียนการสอนที่ดีไม่ใช่เน้นที่การท่องจําสาระในหนังสืออย่างเดียว 
แต่ต้องเตรียมตัวผู้เรียน ให้รูจ้ักคิด รู้จักแก้ปัญหา เช่น อาจสมมติสถานการณ์ให้คิดแก้ปัญหา และถามเหตุผล 
ข้อดีข้อเสียเพ่ือให้ ผู้เรียนมีความพร้อมในการเผชิญชีวิตได้ 
     3) จัดให้เรียนรูจ้ากประสบการณ์ การเรียนรูท้ี่ดีด้องมาจากการแก
ฝนปฏิบัติจริงของผู้เรียนโดยครู และสถานศกึษาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เย่ียมชมสถานที่ และเรียนรูจ้าก
ประสบการณ์ในชีวิตจริง เช่น พา ชมโรงงาน เย่ียมหมู,บ้านหัตถกรรม และจัดกิจกรรมแกปฏิบัติให้สามารถท่า
ได้จริง (ฝึกทอผ้า ฝึกเขียนภาพ ฝึกป้ันดินเหนียว ฯลฯ) แกให้รู้จักคิดเป็น และส่งเสริมบรรยากาศให้ผู้เรียนรัก
การอ่านเพ่ือจะได้สนใจใฝรู่้ อย่างต่อเน่ือง เน้ือหาสาระที่สถานศึกษาจัดให้น้ัน ไมค่วรทุ่มเน้นด้านใดด้านหน่ึง
โดยเฉพาะ แต่สถานศึกษาต้อง จัดให้มีสัดส่วนผสมผสานอย่างเหมาะสมทั้งในเรื่องเน้ือหาสาระและวิธีการ
เรียนรู้ ทั้งในเรือ่งความรู้ ความ เข้าใจ การประพฤติปฏิบัติ การมีคุณธรรม ค่านิยมที่ดี การมีสัมพันธ์ทีดี่กับผู้อ่ืน 
โดยอาจแทรกสาระ กิจกรรม การฝึกฝนปฏิบัติ การคิด การปลูกฝังค่านิยมไว้ในทุกวิชา   นอกจากน้ี
สถานศึกษายังมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ในลักษณะต่าง ๆ และขณะเดียวกัน สถานศึกษาก็ควรส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้ในทุกเวลา
ทุกสถานที ่โดยร่วมมือกับทกุฝ่าย คือบิดามารดา ผู้ปกครอง และคนในชุมชน เพ่ือ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ในทุกโอกาส 
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นวัตกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

   

ปัจจัยนําเข้ากลุ่มบริหารท่ัวไป (Input) 

1. นโยบายจดุเน้นของโรงเรียน   
2. แผนพัฒนาโรงเรียน   

 3. ความต้องการในการดําเนินงาน/กจิกรรมท่ีไม่อยู่ในแผนฯ    
กระบวนการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (Process) 

1. กระบวนการแบบมีส่วนรว่ม  ประกอบด้วย 
1.1 ร่วมระดมความคิด 
1.2 ร่วมวางแผน 
1.3 ร่วมดําเนินงาน 
1.4 ร่วมติดตามประเมินผล 
1.5 ร่วมพัฒนา 
1.6 ร่วมชื่นชมผลสําเร็จ 
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2. หลักสูตรสถานศกึษา  ประกอบด้วย 



2.1 หลักสูตรมาตรฐานสากล   
2.2 หลักสูตรเรียนทางไกล 
2.3 หลักสูตรทวิศึกษา 
2.4 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ                 

3.  นวัตกรรมการการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
     3.1 นวัตกรรมของคร ู
     3.2 นวัตกรรมของนักเรียน 
4.  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. งานวิจัยในชั้นเรียน 

ผลผลิตกลุ่มบริหารวชิาการ (Output) 
1. ด้านคุณภาพการศึกษา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.3 สมรรถนะที่สําคัญของผู้เรยีน 

2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการทํางานของกลุ่มบริหารวชิาการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

 



1.ข้อมูลท่ีนํามาพัฒนากลุม่บริหารวชิาการโรงเรียนบ้านค่ายวทิยา  ( Input) 
     1.1. ศึกษาวิสัยทัศนข์องกลุ่มบรหิารวิชาการ  ดังนี้ 

 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพ  ผู้เรียน   
อย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนําพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2. ศึกษานโยบายหลักของโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ประกอบด้วย 
    นโยบายข้อท่ี 1  ด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คือ พัฒนาคณุภาพ คุณธรรม  
                         จรยิธรรมของผู้เรยีน  อยา่งเต็มศักยภาพ 

นโยบานข้อท่ี 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ  ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช ้
                    นวัตกรรมทางการศึกษา และทําการวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหาร  
                    และการจัดการโรงเรยีนบ้านค่ายวทิยา 
นโยบายข้อท่ี 3  ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ  
                    ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศกึษาใช้นวัตกรรม 
                    ทางการศึกษาและทําการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุรภาพผู้เรียนอย่างเต็ม   
                    ศักยภาพ 
นโยบายข้อท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ สร้างความเข้มแข็ง และ         
                   ยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมเข้ามา 
                   เป็นหลักในการขัยเคล่ือนพัฒนาคุรภาพของโรงเรียน 
นโยบายข้อท่ี 5 ด้านการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฎิบัติ  
                  คือ ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาให้มี  
                 ประสิทธิภาพและเป็นกลไกในการขับเคล่ือนโรงเรียนตามหลักปรัชญา 
                 ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

     1.3. ศึกษาแผนท่ีใชใ้นการพัฒนาโรงเรียน  ประกอบดว้ย 
 3.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

         3.2 แผนปฎิบัติการประจําปีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
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2. กระบวนการพัฒนากลุ่มบริหารวชิาการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาแบบมีส่วนร่วม (Process)   
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  
หัวหน้าวิชาการโรงเรยีน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานวัดผล คณะกรรมการในกลุ่มบิหารงานวิชาการ ได้ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือระดมความคดิเห็น  เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  โดยใช ้
 
กระบวนการ  6 รว่มตามแนวทางดังนี้ 
 



ขั้นท่ี 1  ร่วมระดมความคิดเห็น    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมปรึกษา 
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูตรข้ึน จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรของ 
โรงเรียน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรมาตรฐานสากล  หลักสูตรเรียนทางไกล  และ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ  ภายใต้ชื่อนวัตกรรม 4C  

1C   คือ WORLD CLASS STANDARD SCHOOL  
หลักสูตรมาตรฐานสากล 

2C   คือ Flip Curriculum  หลักสูตรเรียนทางไกล 
  3C   คือ Dual Curriculum หลักสูตรทวิศึกษา 
  4C   คือ  Special Curriculum  หลักสูตรการศกึษาพิเศษ 
 

นวัตกรรม 4C  ท่ีใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
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ขั้นท่ี 2  ร่วมวางแผน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมวางแผนการดําเนนิงานทาง
วิชาการดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตร 
1.1 การจัดทาํหลักสูตร 
1.2 การนําหลักสูตรไปใช้  
1.3 การนิเทศ กาํกับ ติดตาม และประเมินผล 

2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนสร้างนวัตกรรมและทํางานวิจัย 
 

ขั้นท่ี 3 ร่วมดําเนินงาน 
1. การพัฒนาหลักสูตร 

1.1 การจัดทําหลักสูตร มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรมาตรฐาน 
สากล หลักสูตรเรียนทางไกล  หลักสูตรทวิศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ดําเนินการโดย 



ให้ครบองค์ประกอบยึดหลักหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.2 การนําหลักสูตรไปใช้  มอบหมายให้ครผูู้สอนทุกคนนําไปใช้ 
1.3 การนิเทศ กาํกับ ติดตาม และประเมินผล มอบหมายให้กลุ่มบริหารบุคคล 

แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตาม 
                    2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนสร้างนวตักรรมและทํางานวิจัย 
 ขั้นท่ี 4 ร่วมติดตามประเมินผล  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรมใน
การพัฒนางานวิชาการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาแบบมีส่วนร่วมบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ก็จะ
ดําเนินการข้ันต่อไป 
 ขั้นท่ี 5 ข้ันร่วมพัฒนา 
 ขั้นท่ี 6 ข้ันร่วมช่ืนชมผลสําเร็จ  ผลสําเร็จที่ได้รับคือ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ  ประกอบด้วย 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงข้ึน 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงข้ึน 
1.3 สมรรถนะท่ีสําคัญของผู้เรียนสูงข้ึน 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกดิความพึงพอใจ 
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หากผลของการใช้นวัตกรรมยังไม่บรรลุเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศกึษาหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต้องกลับไปหาสาเหตุ และเริ่มต้นในข้ันดําเนินงาน ข้ันร่วมติดตามประเมินผล และข้ัน
ร่วมพัฒนาอีกรอบ ในวงรอบที่ 2 หรือวงรอบที่ 3 
                    3. รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 

  4. เผยแพรผ่ลงานของโรงเรียนสู่ชุมชน 
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คําชี้แจงเก่ียวกับการใช้นวัตกรรม 

 

 
 

 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ใช้กระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ซึง่ประกอบด้วยกระบวนการวิธีการดําเนินงานในการบริหารและการจัดการ 
ดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลที่นํามาพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย 
1.1 แผนทีใ่ช้ในการพัฒนาโรงเรียน ได้แก่  

1.1.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  
1.1.2 แผนปฏิบัติการประจําปีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

1.2 นโยบายหลักในการพัฒนาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ได้แก่ 
นโยบายข้อที่ 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คือ พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  
                    ของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
นโยบายข้อที่ 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ 
                    นวัตกรรมทางการศึกษาและทําการวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและ 
                    การจัดการของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
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นโยบายข้อที่ 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ ส่งเสริม  
                    สนับสนุนใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและ 



                    ทําการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
นโยบายข้อที่ 4. ด้านการมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา คือ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ 
                    คณุภาพโรงเรียนโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมเข้ามาเป็นหลักในการ 
                    ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
นโยบายข้อที่ 5. ด้านการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ คือ                 
                    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาให้ม ี
                    ประสทิธิภาพและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโรงเรยีนตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

2. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
2.1 ร่วมระดมความคิดเห็น 
2.2 ร่วมวางแผน 
2.3 ร่วมดําเนินงาน 
2.4 ร่วมติดตามประเมินผล 
2.5 ร่วมพัฒนา 
2.6 ร่วมช่ืนชมผลสาํเร็จ 

3. ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
3.1 นวัตกรรมในการบริหารและการจัดการของกลุ่มบริหารวิชาการ 
3.2 แนวทางในการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

3.2.1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.2.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.2.3 ด้านสมรรถนะหลักที่สําคญัของผู้เรียน 
3.2.4 ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

3.3 ผลสําเร็จที่ได้รบั ได้แก่ 
3.3.1 โรงเรียนมีคุณภาพ 
3.3.2 ผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งเกิดความพึงพอใจ 

3.4  รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 
3.5  เผยแพรผ่ลงานของโรงเรียนสู่สาธารณชน 
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ขั้นตอนการใช้นวัตกรรม            

 
ขั้นตอนการใชน้วัตกรรมกลุม่บริหารวิชาการ 

 
 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยนําเขา้ 3 ด้าน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ                
แบบมีส่วนร่วม 6 ร่วม 

 ผลสาํเร็จ 

แผนท่ีใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

 งานหลักสูตร 4 หลักสูตร 

  

 ประเมินความพึงพอใจผู้รบัริการ  

1. นโยบายจุดเน้นของโรงเรียน                   
2. แผนพัฒนาโรงเรียน                               
3. ความต้องการในการดาํเนินงาน/กิจกรรมท่ีไม ่  
อยู่ในแผนฯ   

แบบมสี่วนรว่ม 6 ร่วม 
1. ร่วมระดมความคิดเห็น 2. ร่วมวางแผน 
3. ร่วมดาํเนินงาน          4. ร่วมตดิตามประเมินผล 
5. ร่วมพัฒนา               6. ร่วมช่ืนชมผลสาํเรจ็ 
 

1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
2.แผนปฏิบัติการประจําปีโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 

งานหลักสูตร 4 หลักสตูร  
1.หลกัสตูรมาตรฐานสากล  2.หลกัสูตรเรียนทางไกล     
3.หลกัสตูรทวิศึกษา     4.หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 

คุณภาพด้านการศึกษา 
1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
3.สมรรถนะท่ีสําคัญของผู้เรียน 

ความพึงพอใจของผู้มีสว่นเกี่ยวขอ้ง 
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บทบาทของผู้บริหาร 

 
1. เป็นผู้อํานวยความสะดวก ให้ความใส่ใจในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้มีประสทิธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผล ตลอดทั้งให้ความรู้และแนะนําในเรื่องการใช้นวัตกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานอย่างเต็มที่  

 
2. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง นําพาคณะครูและบุคลากรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน เปลี่ยนวิธีคิดและ

สร้างสรรค์ผลงานกลุ่มบริหารวิชาการอย่างต่อเน่ือง เกิดความสําเร็จจนสถานศึกษาเป็นแบบอย่างใน 
ด้านการใช้นวัตกรรม และแบบอย่างด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

3. เป็นผู้สนับสนุน ให้การส่งเสริมสนับสนุนทัง้งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ในการพัฒนางานอย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล         
 

4. เป็นผู้นํานวัตกรรม เป็นผูม้ีความรู้ความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมและทรัพยากร ควบคุม กํากับ 
ติดตามบุคลากร รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ   
 

5. เป็นผู้มีบทบาทในการสนับสนุนสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทํางานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการทํางานของคณะครูและบุคลากร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

6. เป็นผู้มีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุน                 
การพัฒนางานของสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งชุมชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาของ
โรงเรียน   
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บทบาทของครูผู้สอน 

1. เป็นผู้ที่มีความเป็นครูมืออาชีพ  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคณุธรรมจริยธรรม 
2. เป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเอง  เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงรปูแบบวิธีการในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนตลอดเวลา 
3. เป็นผู้เช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมในยุค 4.0  
4. เป็นผู้ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืนโดยมีความคล่องแคล่วรวดเร็ว  

นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
5. เป็นผู้ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืนด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส 

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
6. เป็นผู้ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืนภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับอย่าง 

เคร่งครัด นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
7. เป็นผู้ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืนในการให้บริการแก่ผู้รบับริการ  

ด้วยความเต็มใจ จริงใจ และต้ังใจ นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
8. เป็นผู้ทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอ่ืนในการให้การสนับสนุน 

ช่วยเหลือแก่ผูร้ับบริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ และต้ังใจ นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
9. เป็นผู้ทํางานที่มีการสร้างนิสยัในการมีจิตสาํนึกและทัศนคติที่ดี นําไปสู่ 

ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
10. เป็นผู้มีความยึดหยุ่น และปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

กลมกลืน และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
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บทบาทของผู้เรียน 
 

1. ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการต้ังใจเรียนรู้ตามโครงสร้าง 
ที่โรงเรียนกําหนด ด้วยความพึงพอใจและเต็มใจ เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในหน้าที่รับผดิชอบ  

2. ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยความย้ิมแย้มแจ่มใส 
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

3. ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับ 
อย่างเคร่งครัด นําไปสู่ความสาํเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

4. ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ 
ผู้รับบริการ ด้วยความเต็มใจ จริงใจ และต้ังใจ นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

5. ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในการให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือแก่ผูร้ับบริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ และต้ังใจ นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

6. ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ด้วยการสร้างนิสัยในการ 
มีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี นําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

7. ผู้เรียนเป็นผู้มคีวามยึดหยุ่น และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง 
เหมาะสมกลมกลืน และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
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บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน 
 

1. เป็นผู้อํานวยความสะดวก ให้ความใส่ใจในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้มีประสทิธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล ตลอดทั้งให้ความรู้และแนะนําในเรื่องการใช้นวัตกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานอย่างเต็มที่  

 
2. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง นําพาคณะครูและบุคลากรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน เปลี่ยนวิธีคิดและ

สร้างสรรค์ผลงานกลุ่มบริหารทั่วไปอย่างต่อเน่ือง เกิดความสําเร็จจนสถานศึกษาเป็นแบบอย่างใน 
ด้านการใช้นวัตกรรม และแบบอย่างด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
 

3. เป็นผู้สนับสนุน ให้การส่งเสริมสนับสนุนทัง้งบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ในการพัฒนางานอย่าง
เพียงพอ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสทิธิผล         
 

4. เป็นผู้นํานวัตกรรม เป็นผูม้ีความรู้ความเข้าใจในการใช้นวัตกรรมและทรัพยากร ควบคุม กํากับ 
ติดตามบุคลากร รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมปีระสิทธิภาพ   
 

5. เป็นผู้มีบทบาทในการสนับสนุนสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทํางานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีการทํางานของคณะครูและบุคลากร เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

6. เป็นผู้มีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุน                 
การพัฒนางานของสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานใน                        
กลุ่มบริหารทั่วไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาของโรงเรียน   
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บทบาทของชุมชน 
 

1. ชุมชนสนับสนุนให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเพียงพอ   เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล         

 
2. ชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการทํางานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้วิธีการทํางานของกลุ่มบริหารวิชาการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

3. ชุมชนมีบทบาทในการช่วยอนุรักษ์ และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

 
4. ชุมชนมีบทบาทในการระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุน                 

การพัฒนางานของโรงเรียนและงานในกลุ่มบริหารวิชาการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จใน              
การพัฒนาของโรงเรียน   
 

5. ชุมชนมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนโรงเรียนในการพัฒนา ปรับปรุง และการจัดการสิ่งแวดล้อม                 
ภายในโรงเรียนให้โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



       ขอ้มลูดา้นผลผลิต

รายการประเมิน n  S.D. แปลผล

1. นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา 100 4.65 0.54 มากทีสุ่ด
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 100 4.58 0.71 มากทีสุ่ด
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมอยู่เสมอ
3. นักเรียนมีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน/ 100 4.12 0.97 มาก
เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้อย่างสม่่าเสมอ
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม และ 100 4.35 0.74 มาก
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย
5. นักเรียนเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันเสียสละ 100 4.19 0.93 มาก
ความสุขส่วนตนเพือ่ประโยชน์แก่ส่วนรวม
6. มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร (การส่ือสาร) 100 4.17 0.85 มาก
รู้จักเลือกใช้วิธีการส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพ

      ความพึงพอใจตอ่การใชห้ลักสูตรสถานศึกษา

รายการประเมิน n  S.D. แปลผล

1. ความพร้อมของนักเรียน 100 4.02 1.03 มาก
2. ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน 100 4.37 0.72 มาก
3. ความพร้อมของส่ือการเรียนรู้ 100 4.09 0.99 มาก
4. แหล่งการเรียนรู้ ภายในและภายนอกโรงเรียน 100 3.99 0.99 มาก
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 100 3.98 1.03 มาก
6. ความเหมาะสมของการวัดผลและประเมินผล 100 4.09 0.99 มาก
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมภายในโรงเรียน 100 4.18 0.86 มาก
   และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 100 4.06 0.98 มาก
9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 100 4.44 0.78 มาก

ขอ้เสนอแนะ
    -  ควรมีส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน
    -  ควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองหรือให้ความรู้ส้ันๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
    -  ควรมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ดึงดูดให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น
    -  ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ผู้ปกครองให้หลากหลายขึ้น เช่น มีการน่าวิทยากรท้องถิ่น
เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน  หรือการน่านักเรียนออกไปให้ความรู้กับชุมชน เป็นต้น

สรุปผลการประเมินหลักสูตรมาตรฐานสากล
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ปีการศึกษา 2562

 𝑥

 𝑥



       ขอ้มลูดา้นผลผลิต

รายการประเมิน n  S.D. แปลผล

1. นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา 40 4.53 0.67 มากทีสุ่ด
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 40 4.18 0.97 มาก
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมอยู่เสมอ
3. นักเรียนมีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน/ 40 4.08 1.13 มาก
เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้อย่างสม่่าเสมอ
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม และ 40 4.13 0.98 มาก
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย
5. นักเรียนเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันเสียสละ 40 4.28 0.84 มาก
ความสุขส่วนตนเพือ่ประโยชน์แก่ส่วนรวม
6. มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร (การส่ือสาร) 40 4.03 1.15 มาก
รู้จักเลือกใช้วิธีการส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพ

      ความพึงพอใจตอ่การใชห้ลักสูตรสถานศึกษา

รายการประเมิน n  S.D. แปลผล

1. ความพร้อมของนักเรียน 40 4.33 0.85 มาก
2. ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน 40 4.08 1.08 มาก
3. ความพร้อมของส่ือการเรียนรู้ 40 4.45 0.67 มาก
4. แหล่งการเรียนรู้ ภายในและภายนอกโรงเรียน 40 4.18 0.97 มาก
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 40 4.28 0.92 มาก
6. ความเหมาะสมของการวัดผลและประเมินผล 40 4.25 0.97 มาก
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมภายในโรงเรียน 40 4.05 1.16 มาก
   และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 40 4.15 0.99 มาก
9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 40 4.28 0.81 มาก

ขอ้เสนอแนะ
    -  ควรมีส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน
    -  ควรมีการแจ้งผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนการศึกษาพิเศษให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน
    -  ควรให้นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนหลักสูตรการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
    -  ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ผู้ปกครองให้หลากหลายขึ้น เช่น มีการน่าวิทยากรท้องถิ่น
เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน  หรือเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนในห้องเรียน เป็นต้น

สรุปผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ปีการศึกษา 2562

 𝑥

 𝑥



       ขอ้มลูดา้นผลผลิต

รายการประเมิน n  S.D. แปลผล

1. นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา 50 4.62 0.63 มากทีสุ่ด
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 50 4.28 1.04 มาก
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมอยู่เสมอ
3. นักเรียนมีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน/ 50 4.18 1.05 มาก
เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้อย่างสม่่าเสมอ
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม และ 50 4.18 0.93 มาก
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย
5. นักเรียนเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันเสียสละ 50 4.26 0.87 มาก
ความสุขส่วนตนเพือ่ประโยชน์แก่ส่วนรวม
6. มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร (การส่ือสาร) 50 4.38 0.89 มาก
รู้จักเลือกใช้วิธีการส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพ

      ความพึงพอใจตอ่การใชห้ลักสูตรสถานศึกษา

รายการประเมิน n  S.D. แปลผล

1. ความพร้อมของนักเรียน 50 4.58 0.70 มากทีสุ่ด
2. ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน 50 4.26 1.04 มาก
3. ความพร้อมของส่ือการเรียนรู้ 50 4.48 0.64 มาก
4. แหล่งการเรียนรู้ ภายในและภายนอกโรงเรียน 50 4.24 0.91 มาก
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 50 4.48 0.64 มาก
6. ความเหมาะสมของการวัดผลและประเมินผล 50 4.22 0.97 มาก
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมภายในโรงเรียน 50 3.98 1.07 มาก
   และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 50 4.28 0.78 มาก
9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 50 4.36 0.79 มาก

ขอ้เสนอแนะ
    -  ควรมีส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน
    -  ควรมีการแจ้งผลความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนทวิศึกษาให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน
    -  ควรให้นักเรียนจัดนิทรรศการแสดงผลงานหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียน
    -  ควรมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ผู้ปกครองให้หลากหลายขึ้น เช่น มีการน่าวิทยากรท้องถิ่น
เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน  หรือการน่านักเรียนออกไปให้ความรู้กับชุมชน เป็นต้น

สรุปผลการประเมินหลักสูตรทวิศึกษา
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ปีการศึกษา 2562

 𝑥

 𝑥



       ขอ้มลูดา้นผลผลิต

รายการประเมิน n  S.D. แปลผล

1. นักเรียนเป็นพลเมืองดีของชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา 70 4.46 0.75 มาก
เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 70 4.37 0.80 มาก
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมอยู่เสมอ
3. นักเรียนมีความต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียน/ 70 3.99 1.10 มาก
เข้าร่วมกิจกรรมแสวงหาความรู้อย่างสม่่าเสมอ
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม และ 70 4.29 0.78 มาก
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย
5. นักเรียนเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันเสียสละ 70 4.17 1.01 มาก
ความสุขส่วนตนเพือ่ประโยชน์แก่ส่วนรวม
6. มีความสามารถในการรับ - ส่งสาร (การส่ือสาร) 70 4.23 0.85 มาก
รู้จักเลือกใช้วิธีการส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพ

      ความพึงพอใจตอ่การใชห้ลักสูตรสถานศึกษา

รายการประเมิน n  S.D. แปลผล

1. ความพร้อมของนักเรียน 70 4.07 1.10 มาก
2. ความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน 70 4.33 0.79 มาก
3. ความพร้อมของส่ือการเรียนรู้ 70 4.03 1.21 มาก
4. แหล่งการเรียนรู้ ภายในและภายนอกโรงเรียน 70 4.03 1.08 มาก
5. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 70 4.01 1.02 มาก
6. ความเหมาะสมของการวัดผลและประเมินผล 70 4.17 0.94 มาก
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมภายในโรงเรียน 70 4.09 0.97 มาก
   และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 70 4.06 1.00 มาก
9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 70 4.10 0.96 มาก

ขอ้เสนอแนะ
 -  ควรมีส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน
 -  ควรมีการจัดประชุมผู้ปกครองหรือให้ความรู้ส้ันๆ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนทางไกลของโรงเรียน
 -  ควรมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ดึงดูดให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น
 -  ควรมีทางเลือกอื่นในการเรียนทางไกลนอกเหนือจากทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าเรียนไม่ได้ในบางเวลา

สรุปผลการประเมินหลักสูตรเรียนทางไกล
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ปีการศึกษา 2562

 𝑥

 𝑥
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