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         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3)  ศึกษาผลการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและรับรอง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบประเมินมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติขั้นพ้ืนฐาน 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1. แนวคิดและหลักการในการพัฒนาครู ควรมีการนิเทศ ติดตามการสอนของครู ลดภาระงาน
ครู พัฒนาครูให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน ส่งเสริมพัฒนาครูตามความต้องการ 
และมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายสอดคล้องกับนโยบาย ส่วนสภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครู
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ส าหรับ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครู ประกอบด้วย ปัญหาโดยภาพรวม จ านวน 10 ข้อ และรายด้าน 5 ด้าน 
จ านวน 30 ข้อ ส่วนแนวทางการพัฒนาครู ประกอบด้วย โดยภาพรวม จ านวน 11 ข้อ และรายด้าน     
5 ด้าน จ านวน 31 ข้อ 
 2. ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จาก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการมี จ านวน 42 ข้อ ประกอบด้วย โดยภาพรวม 11 ข้อ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร 7 ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอน 9 ข้อ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 5 ข้อ  
ด้านการวัดผลและประเมินผล 5 ข้อ และด้านการวิจัยในชั้นเรียน 5 ข้อ 



ง 
 

 3. ผลการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    
ด้วยการประเมินและรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ทั้ง 5 ด้าน มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องและมีความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
 
ค าส าคัญ : การวิจัยเชิงนโยบาย การพัฒนาครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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 The objectives of this research were 1) to study concepts, principles, current 
states, problems and teacher development guidelines in schools under Bangkok 
Metropolitan Administration, 2) to prepare policy proposal for the teachers development 
in schools under Bangkok Metropolitan Administration, and 3) to study assessment results 
and certification proposed policy for teachers development in schools under Bangkok 
Metropolitan Administration. The research methodology was divided into three steps: Step 
1, to study concepts, principles and current states, problems and teacher development 
guidelines in schools under Bangkok Metropolitan Administration, Step 2, to prepare a 
policy proposal, and Step 3, to assess and certify the policy proposal. The research 
instruments consisted of five-point rating scale evaluation from, semi-structured interview, 
and observation form. The quantitative data were analyzed by basic statistical techniques 
and the qualitative data were analyzed by content analysis.  
 The results of research were found that: 
            1. The concepts and principles for teacher development should have teaching 
supervision and monitoring. The teachers’ burden should be classified and reduced. 
Teachers should be developed in accordance with the global changing and national 
need. The teacher development procedures were varied but that should be relevant to 
the national policy.  The current state on teacher development was at a moderate level 
in overall and in aspects. The problems in teacher development consisted of 10 items in 
5 aspects, and the teacher development guidelines had 11 items in 5 aspects.   
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 2. The result of policy preparation with operational seminar in 42 items totally 
consisted of 11 items in general view, 7 items in curriculum development, 9 item in 
instructional management, 5 items in instructional media and technology, 5 items in 
measurement and evaluation,  and  5 items in classroom research.   

3. The results of assessment and certification of proposed policy for teacher 
development in schools under Bangkok Metropolitan Administration by experts and 
stakeholders indicated that the development in five aspects have propriety, feasibility, 
congruity, and utility at the highest level.  

 
Keywords : Proposed policy, Teacher development, Schools under Bangkok Metropolitan 
Administration 
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 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ส ำเร็จได้เนื่องจำกบุคคลหลำยฝ่ำยที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่
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กำรศึกษำตลอดหลักสูตร ขอกรำบขอบพระคุณ รศ.ดร.กล้ำ ทองขำว ที่กรุณำเป็นประธำนควบคุม
กำรสอบ ขอขอบคุณคณะกรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่ำนที่ได้ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับควำมถูกต้อง
ของเนื้อหำในเล่มดุษฎีนิพนธ์ด้วยดี 
 ขอกรำบขอบพระคุณพระปริยัติสำรเวที, ดร. ที่ให้ควำมอนุเครำะห์รับเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ดุษฎีนิพนธ์หลัก รศ.ดร.สุวิทย์ ภำณุจำรี และ ผศ.ดร.สถำพร ขันโต อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ที่ได้ให้
ค ำปรึกษำตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหำ
ของดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ จนส ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่ำงดียิ่ง 
 ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัยทุกท่ำน ที่ได้อ ำนวยควำมสะดวกด้วยดีเสมอมำ 
ตลอดจนเพื่อนนักศึกษำระดับปริญญำเอกทุกท่ำนที่คอยเป็นก ำลังใจแก่ผู้วิจัยอยู่เสมอ 
 ขอขอบคุณครอบครัว และญำติมิตร ทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำในครั้งนี้ ที่คอย
ห่วงใยให้กำรสนับสนุนและเป็นก ำลังใจตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงจบกำรศึกษำ 
 คุณงำมควำมดีและประโยชน์ อัน เกิดจำกดุษฎีนิพนธ์ เล่มนี้  ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่อง
สักกำระบูชำคุณพระรัตนตรัย พระคุณของมำรดำ บิดำ ครูอำจำรย์ที่ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้ที่มี
คุณค่ำยิ่ง และขอแผ่คุณควำมดีนี้ให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนำม พร้อมทั้งเจ้ำกรรม
นำยเวรในทุกภพทุกชำติ ด้วยเทอญ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง  การปกครอง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสารปัจจุบัน บนโลกไร้พรมแดนที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว   
และรุนแรงนับจากอดีตถึงปัจจุบัน สังคมไทยยังคงให้ความส าคัญต่อ “ครู” ว่าเป็นบุคคลที่จะส่งเสริม
และสรรค์สร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเมื่อสถานการณ์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป 
การศึกษายังคงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงกัน
ทั่วโลก ให้สามารถด ารงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างยั่งยืน ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต การจัดระบบการศึกษาที่สนองตอบความ
ต้องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติมากเท่าไร หมายถึงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเพียงนั้นบุคคลส าคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา      
การเรียนรู้ก็คือ “คร”ู ครูยังคงเป็นผู้ที่มีความหมายและปัจจัยส าคัญมากที่สุดในห้องเรียนและเป็นผู้ที่
มีความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู จึงท าให้
ครูเป็นปัจจัยส าคัญในระดับโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด ( McKinsey, 
2007, วรากรณ์ สามโกเศศ, 2553, ดิเรก พรสีมา, 2554) 
 การวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการ
วิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือประโยชน์ต่อการใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในบทที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญได้แก่ 1) ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา 2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) ค าถามการวิจัย 4) กรอบแนวคิดการวิจัย    
5) ขอบเขตของการวิจัย 6) นิยามศัพท์เฉพาะ และ7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 1.1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย 
 การด าเนินงานในทุกองค์กรนั้น สิ่งที่มีความจ าเป็นและเป็นองค์ประกอบส าคัญนั้นมี       
สองส่วน คือ งานและคน กล่าวคือองค์กรทุกประเภทต้องมีองค์ประกอบด้านงาน ซึ่งได้แก่ภารกิจที่



2 
 

 
 

ต้องกระท าตามวัตถุประสงค์ และการจัดระบบงานเพ่ือให้สามารถกระท าภารกิจได้ตามเปาาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ทุกองค์กร จึงมีความต้องการให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถสูง ดังนั้น รัฐจึงก าหนดสาระส าคัญในนโยบายการพัฒนาครู เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน   
การบริหารประเทศระดับต่าง ๆ  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดไว้ในมาตรา 80 (3) ระบุว่า
รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกรวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
(ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550) 
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  
(พ.ศ.2552-2561) ซึ่งมีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 4 ด้าน คือ 1) พัฒนา
คุณภาพคนไทย 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ ยุคใหม่      
4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ได้เน้นที่การ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพ
ที่มีคุณค่าสามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู (ส านักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี, 
2552) ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และยังเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ส่งผลให้คนเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตมนุษย์
อย่างคาดไม่ถึง จึงต้องมีการปฏิรูปสังคมไทยเพ่ือการสร้างความแข็งแกร่งที่จะยืนหยัดอยู่ในกระแส
โลกาภิวัฒน์ได้อย่างสง่างาม จ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานการปฏิรูปการศึกษาดังที่ (อ ารุง จันทวานิช 
2543, ค าน า) กล่าวว่า เมื่อประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา หรือการปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งต้องเน้นความส าคัญในด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการ 
บูรณาการตามความเหมาะสม โรงเรียนจึงมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานใน
ส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมี
ลักษณะหลากหลายมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสม แก่วัย  และศักยภาพ สาระของ
หลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล  ทั้งด้านความรู้ความคิด 
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ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม จ าเป็นต้องใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
 หัวใจของการพัฒนาการศึกษาคือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักและกรอบแนวคิดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง       
มีความสุข รวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือเป็ น
สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกันน าสู่
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) และนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเปาาหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 
 
 1.1.2 ปัญหำกำรวิจัย 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาแม้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายาม
ด าเนินงานเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาอย่างต่อเนื่องโดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาครู 
มีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งด้านเนื้อหาวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และเทคนิคการสอน
ต่าง ๆ  ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในแต่ละปีใช้งบประมาณค่อนข้างมากแต่โดยภาพรวม
พบว่าคุณภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏผลเป็นที่พอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินและการทดสอบโดย
องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและต่างประเทศ บ่งชี้ว่าคุณภาพผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าและ
ด้อยกว่านานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานรอบแรก (ช่วงปี 2544-2548) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้สะท้อนวิกฤติคุณภาพการศึกษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ค่อนข้างชัดเจนว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานขั้นต่ าตามหลักการของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประมาณ 1 ใน 3 แต่อีกประมาณ 2 ใน 3 (มากกว่า 2 หมื่นแห่ง) ไม่ได้
มาตรฐาน สะท้อนให้เห็นปัญหำว่ำ นโยบำยเพื่อกำรพัฒนำครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร กล่าวคือ ครูขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ครูได้มาตรฐาน
เฉพาะด้านวุฒิการศึกษา แต่วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรต่ า ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสอง (ช่วงปี 2549-2553) ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า (2.75) พบว่า        
มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 14 มาตรฐานได้ระดับดี มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง 12 ,268 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 79.07 และไม่รับรอง 3,247 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.93) โรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ได้
มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีมีสัดส่วนต่ า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ และส่วนน้อยอีกหนึ่งส่วนอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง คุณภาพการศึกษายังมีความแตกต่างกันสูงควรจะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแนว
ใหม่แบบกระตุ้นชี้แนะให้ผู้เรียนได้พัฒนาความฉลาดทุกด้าน รักการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เป็น คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็น แทนการสอนแบบบรรยายให้ท่องจ าเพ่ือสอบเอาคะแนนแบบ
เก่า ควรมีการจัดฝึกอบรมและเสริมสร้างครูอาจารย์ให้คิดและสอนแนวใหม่ เพราะผู้บริหารและครู
จ านวนมากเรียนมาแบบนั่งฟังและท่องจ าไปสอบแบบเก่า คิดวิเคราะห์ไม่เป็น คิดได้แต่ประโยชน์
ตนเองมากกว่าจะมีจิตส านึกที่จะคิดและหาทางท าให้นักเรียนได้ประโยชน์สูงสุด (วิทยากร เชียงกูล , 
2551) ได้กล่าวไว้ว่า ครูเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ที่ต้องน าผลการประเมินที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน โดยการรายงานตนเองของ
โรงเรียนและผลการประเมินภายนอกที่ประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่าโรงเรียนจะจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเมื่อครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้ว
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ (มานัส ศักดี, 2551) 
  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) ประจ าปี
งบประมาณ 2554 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. )
โดย ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อ านวยการ สมศ.เปิดเผยว่า สมศ.ได้ท าการประเมินสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาโดยจากการประเมิน สรุปได้ดังนี้
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 7,985 แห่ง ได้รับการรับรอง 5,690 แห่ง และไม่ได้     
รับการรับรอง 2,295 แห่ง ซึ่งเหตุผลที่ท าให้สถานศึกษาเหล่านี้ไม่ได้รับรองมาตรฐาน เนื่องจากไม่ผ่าน
การประเมินในตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คือ มีคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อยู่ในระดับต่ า   
  ในส่วนคะแนนผลสอบ (O-NET) ในปีการศึกษา 2558-2560 จะเห็นได้ว่าในคะแนนเฉลี่ย  
3 ปี ย้อนหลัง ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีคะแนนรวมระดับประเทศเฉลี่ยลดลงทุกปี ในทุกกลุ่มสาระ ยกเว้น
ภาษาไทยใน ปีการศึกษา 2559 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2558 แต่ในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ย
ลดลงมาน้อยกว่าในปีการศึกษา 2558 และยังไม่มีสาระใดที่มีคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป      
ดังตารางเปรียบเทียบ 



5 
 

 
 

 
 

ตำรำงท่ี 1.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลทดสอบ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558 – 2560 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 49.33 52.98 46.58 

คณิตศาสตร์ 43.47 40.47 37.12 

วิทยาศาสตร์ 42.59 41.22 39.12 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

49.18 46.68 - 

ภาษาอังกฤษ 40.31 34.59 36.34 
 

 1.1.3 ควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 เท่าท่ีผ่านมาเราให้ความส าคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากแต่ละเลยการให้ความส าคัญกับครู

จึงส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศชาติลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมาสังคมและ

ประเทศชาติเกิดวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ในระบบการศึกษาก็ขาดครูและ

คุณภาพของครูในระบบโรงเรียนก็ยังไม่น่าพอใจ การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนยังไม่  

สอดรับกับการพัฒนาการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคนในสังคมและประเทศชาติ สิ่งที่ส าคัญเป็น

อย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น 

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งครูในบทบาทของนักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning People)    

มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้สื่อนวัตกรรม

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้นมีจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

คุณภาพของครูจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษา เนื่องจากครูเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

การศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และน าไปประยุกต์ในการใช้ชีวิตด้วยความมีคุณธรรมและ

จริยธรรมมุ่งสู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างสันติหากครูมีศักยภาพสูงทั้งด้านความรู้ ความสามารถ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจะท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 จากความเป็นมาและสภาพปัญหาดังที่กล่าวถึงการพัฒนาครูข้างต้น ทุกหน่วยงานได้มีการ
จัดการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ จัดสรรงบประมาณในด้านต่าง ๆ ให้กับครูแต่ยังประสบปัญหา 
คุณภาพครูและผู้เรียนก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญใน
คุณภาพของครูจึงจ าเป็นต้องศึกษาหาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของครูให้มีทิศทางที่
ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาที่ส าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ดีและเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของครูอย่างแท้จริง คือ ต้องมีการพัฒนานโยบายการพัฒนาครูที่ใช้การวิจัย
เป็นฐาน (research - based development) เพ่ือให้ได้นโยบายที่มีความครอบคลุมชัดเจนและเหมาะสม
กับสภาพความต้องการของครูและองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทาง
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
 ทั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีวิจัยที่เหมาะสม
สอดคล้องเป็นไปได้ และน่าเชื่อถือเพราะมีทั้งวิธีวิจัยแบบผสมใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งนักวิชาการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง รวมทั้งใช้หลักการ มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน รวมทั้งการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปผลที่จะท าให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากข้อค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งที่เชื่อถือได้และครอบคลุมการพัฒนาครูในด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียน  
    

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
     

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาผลการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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1.3 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

 1.3.1 แนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 
 1.3.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง 
 1.3.3 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการ
ประเมินและรับรอง ตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและ   
ด้านความเป็นประโยชน์ เป็นอย่างไร 
  

1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้วิจัยเห็นว่าการพัฒนาครูในโรงเรียนมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาครูตลอดจนกฎหมาย 
นโยบาย และแผนระดับต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครู 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
สามารถก าหนดกรอบแนวคิด เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ที่ส่งเสริมการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังปรากฏในภาพที่ 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

                    

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์เอกสาร       
และงานวิจัย 

การวิจัยเชิงส ารวจ การศึกษาพหุกรณ ี

ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

แนวคิด/หลักการ       

แนวทางการพัฒนาคร ู

สภาพปัจจุบัน ปญัหา และ

แนวทางการพัฒนาคร ู

แนวทางการพัฒนาครู   

ที่ประสบความส าเร็จ 
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1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 438 โรง 
 1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาเพื่อการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยและแนวคิดของนักวิชาการ ได้น ามาบูรณาการและวิเคราะห์ในประเด็นหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน       
4) ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
 1.5.3 ขอบเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 พ้ืนที่ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 438 โรงทั้ง 50 เขต       
ในกรุงเทพมหานคร 
 
 1.5.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2561 
  

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.6.1 นโยบำย หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจ เพ่ือด าเนินการใด ๆ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.6.2 ข้อเสนอเชิงนโยบำย หมายถึง สาระที่เกี่ยวกับนโยบายที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจาก
กระบวนการวิจัยเชิงนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ให้มีคุณภาพ มีองค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) และแนวทางของ
นโยบาย (policy means)  
 1.6.3 ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำครู หมายถึง ข้อคิดเห็นเชิงแนะน าเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหรือตัดสินใจด าเนินการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์
และประเด็นหลักที่ตั้งไว้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียน       
การสอน 3) ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5) ด้านการ
วิจัยในชั้นเรียน ซ่ึงแต่ละด้านสามารถนิยามศัพท์ได้ดังนี้ 
  1. กำรพัฒนำหลักสูตร หมายถึง การจัดท า ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เป็นประจ ามี
เอกสาร คู่มือการใช้หลักสูตร ส าหรับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ 
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จุดหมาย โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมีความชัดเจน มีหลักการในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดท า
อย่างเป็นกระบวนการ โดยอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงจากครู พร้อมทั้งมี      
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรจากผู้บริหาร ทั้งนี้ต้องค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
น าหลักสูตรที่สร้างและปรับปรุงแล้ว น าผลการประเมินไปใช้    
  2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม     
ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและการปฏิบัติจริง โรงเรียนจัดหาเอกสาร คู่มือ        
ที่เก่ียวกับการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มี
การนิเทศการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีการจัดประชุมวางแผนน าเทคนิคการสอนใหม่ ๆ     
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อันน า ไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. กำรใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรสอน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจหาความ
ต้องการ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน จัดหาสื่อ จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาจัดท าสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมผลิตสื่อ    
การเรียนการสอน มีการสนับสนุนให้ครูผู้สอน ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดหาวัสดุ
ประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ประสานความร่วมมือใน
การผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ก าหนดสื่อ      
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการสอน มีการ
จัดท าทะเบียนสื่อ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการใช้ การจัดเก็บและบ ารุงรักษาสื่อการสอน 
  4. กำรวัดผลและประเมินผล หมายถึง การชี้แจงให้ครูเข้าใจ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้
เอกสาร เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าเอกสารเพ่ือใช้ในการวัดผล
ประเมินผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้ร่วมกันวางแผนการวัดและประเมินผลให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จัดให้มีการอบรมหรือเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล จัดท าหรือปรับปรุงเครื่องมือใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพน าผลไปปรับปรุง  
การเรียนการสอน และไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 5. กำรวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการเรียน การสอน
ที่ครูเป็นผู้จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
การด าเนินการเป็นวงจรต่อเนื่องกันไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
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และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการท าวิจัยใน
โรงเรียน โดยส่งเสริมสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการวิจัยสนับสนุนให้ครู เข้ารับ      
การอบรม เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
         1.6.4 ครู หมายถึง บุคลากรที่ท าหน้าที่การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
            1.6.5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร 
          1.6.6 แนวทำงของนโยบำย หมายถึง วิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ       
1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน            
4) ด้านการวัดผลและประเมินผล และ5) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
  ส าหรับการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์จากแนวคิดการวิจัยเชิง
นโยบายของ Guskey (2000, หน้า 96) ประกอบด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน ดังนี้ เกณฑ์ด้านความเหมาะสม 
(Propriety) เกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) เกณฑ์ด้านความสอดคล้อง (Congruity) และเกณฑ์
ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ซึ่งแต่ละด้านมีนิยามศัพท์ดังนี้ 
  1. ควำมเหมำะสม (Propriety) ประกอบด้วย การพิจารณาจากกระบวนการได้มา
ของนโยบาย ความครอบคลุมพันธกิจหลักของโรงเรียน การใช้ถ้อยค าส านวนภาษา การจัดกลุ่มหรือ
การเรียงล าดับของนโยบายแต่ละด้าน และการมีจุดเด่นเพื่อจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
  2. ควำมเป็นไปได้ (Feasibility) พิจารณาจากความสามารถที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
การมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ ภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการน านโยบายไปปฏิบัติ และ
การมีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เอ้ือให้ปฏิบัติได้ 
  3. ควำมสอดคล้อง (Congruity) พิจารณาจากมีการก าหนดที่สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของโรงเรียน มีแนวทางหรือข้อก าหนดที่น าไปสู่ยุทธศาสตร์โรงเรียน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นกรอบแนวทางที่ไม่ซ้ าซ้อนสะท้อน
การส่งต่อและรับช่วงของการน าไปปฏิบัติ 
  4. ควำมเป็นประโยชน์ (Utility) พิจารณาจากมีความครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความเป็นโอกาสของผลประโยชน์ต่อโรงเรียน ผลที่จะเกิดจาก
นโยบายเป็นความต้องการของสังคมหรือคนส่วนใหญ่ ความคุ้มค่าต่อการมีหรือไม่มีนโยบายของ
โรงเรียน 
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
 
 1.7.1 ประโยชน์เชิงวิชำกำร 
      1.7.1.1 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ที่เป็นการก าหนดและน าเสนอ แนวทางในด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านการวิจัยในชั้นเรียน     
        1.7.1.2 เป็นการน าเสนอรูปแบบการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีเกณฑ์การ
พิจารณา ในการตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงโดยใช้เกณฑ์ดังนี้คือ 
ด้านความเหมาะสม (propriety) ด้านความเป็นไปได้ (feasibility) ด้านความสอดคล้อง (Congruity) 
และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) 
 
 1.7.2 ด้ำนกำรน ำไปใช้ 
         1.7.2.1 โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครู สามารถน าข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาครู ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของ
ผู้มีอ านาจ ในการตัดสินใจเพื่อประยุกต์ใช้ในสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอ่ืน ๆ  
        1.7.2.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานครจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วย  
 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังจะได้น าเสนอรายละเอียด ดังนี้ คือ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับนโยบาย 
 2.2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาครู 
 2.3 กฎหมาย / นโยบายและแผนระดับมหภาคที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาครู 
 2.4 นโยบาย / แผนของส านักการศึกษา 
 2.5 บทบาทของครู 
 2.6 สรุปผล  
  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย 
 
 1. ความหมายของนโยบาย 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของค าว่านโยบายไว้ต่าง ๆ กัน 
ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ให้ความหมายว่า นโยบาย 
คือหลักการและวิธีปฏิบัติที่ถือเป็นแนวด าเนินการ 
 วิจิตร ศรีสอ้าน (2544, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของนโยบาย ดังนี้ เป็นแนวทางหรือ  
การตัดสินใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานทางการศึกษาส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2547, หน้า 14) ได้อธิบายความหมายของค าว่านโยบาย           
คือ นโยบายเป็นกรอบส าหรับการตัดสินใจของผู้บริหารในลักษณะแสดงให้เห็นถึงวิถีทาง และผลแห่ง
การด าเนินงาน นโยบายที่ดีย่อมท าให้การตัดสินใจถูกต้องและดีตามไปด้วย นโยบายที่ดีย่อมท าให้   
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยสนับสนุนให้มีการตั ดสินใจที่ถูกต้องเป็น          
การควบคุมพ้ืนฐานของการบริหารงาน ท าให้เกิดความแน่นอนและการประสานงานในการปฏิบัติงาน 
ช่วงเวลาที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ 
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 ส าน ักพ ัฒนาและส ่ง เ สร ิมว ิชาช ีพ ส าน ักงานเลขาธ ิการค ุร ุสภา (2549 ,       
หน้า 116) กล่าวถึงนโยบาย หมายถึง กรอบความคิดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางและแนว
ด าเนินการที่องค์กรต่าง ๆ ต้องใช้เป็นแนวทางนโยบายมีความหมายที่ใช้ หลายแนวทาง ได้แก่การ
ยืนยันเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ กฎเกณฑ์การตัดสินใจของหน่วยงานกลางที่ท าให้งานด าเนินไปได้โดยอาจ
เกี่ยวกับการควบคุม การเลื่อนต าแหน่งการบริการที่ส่งผลต่อเขตอ านาจขององค์กรนั้นแนวทางการ
ตัดสินใจ กลยุทธ์ (Tactics) ที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา สิ่งที่เห็นด้วยการอนุมัติหรือคล้อยตาม การ
ยอมรับที่ผู้มีอ านาจแสดงออก ปทัสถานของความประพฤติในขอบเขตที่แน่นอน ผลผลิตของหน่วย
นโยบายที่แสดงผลกระทบจากการกระท าของกลุ่มคนหรือข้าราชการ ผลที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะ
ได้รับ  
 สมาน อัศวภูมิ (2549, หน้า 111) สรุปความหมายของนโยบาย คือ เป็นข้อความ
ที่ก าหนดไว้กว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวในการตัดสินใจและด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะส าคัญ      
3 ประการ คือ ประการแรก นโยบายเป็นข้อความที่ก าหนดกว้าง ๆ เป็นนัยโดยทั่วไปซึ่งอาจจะ
ก าหนดไว้เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได้ ประการที่สอง นโยบายเป็นทิศทางและกรอบแนวคิดให้
ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการในองค์การใช้เป็นจุดหมายหรือเป้าหมายในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน รวมทั้งเป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น และประการสุดท้าย คือ 
นโยบายไม่ใช้วิธีการด าเนินงาน แต่เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้เป็นที่ก าหนดขึ้นอาจจะออกมาใช้รูปแบบ
ของกฎระเบียบ ข้อบังคับ พิธีการ ขั้นตอน หรือแผนงานโครงการต่าง ๆ ก็ได้ 
 นพดล พูลสวัสดิ์ (2551, หน้า 13) สรุปความหมายของนโยบายว่า นโยบายเป็น
ข้อความหรือความเข้าใจร่วมกันอย่างกว้าง  ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ของผู ้บริหารและของหน่วยงาน ข้อความที่ใช้เป็นนโยบายมักเป็นค าที่มีความ
ยืดหยุ่นได้ เพราะนโยบายมิได้เป็นแนวทางที่ชี้เฉพาะว่าจะต้องปฏิบัติเช่นนั้นเช่นนี้ นโยบายเป็นแต่
เพียงแนวทางกว้าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินเพื่อกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นหรือเป็นสิ่งที่ควรเลือก
หรือไม่ควรเลือกกระท า 
 จุมพล หนิมพานิช  (2552, หน้า 10 - 12)  ได้จัดเรียบเรียงความหมายของ นโยบายว่า 
คือ หลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นแนวทางด าเนินทางที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
 วิโรจน์  สารรัตนะ (2555) กล่าวว่า นโยบาย (policy) มีความหมายที่ยืดหยุ่นสูง 
นิยามได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนิยามที่ International 
Livestock Research Institute (ILRI) (1995) ก าหนดไว้ว่า นโยบาย หมายถึง “แนวหรือวิธีการเพ่ือ
การปฏิบัติที่รัฐบาล หรือสถาบัน หรือกลุ่ม หรือบุคคล เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติ โดยปกติจะสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจในปัจจุบันและอนาคต โดยการตัดสินใจ
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นั้นจะออกแบบเพื่อให้แนวทางการปฏิบัตินั้นบรรลุผลส าเร็จ และการตัดสินใจดังกล่าวจะเกี่ยวพันกับ
แผนงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติด้วย โดยแผนงานที่ได้รับการวางแผนนั้นจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ที่พึงปรารถนา (desired objectives) และวิถีทาง (means) เพ่ือการบรรลุผล” 
 Kast และ Rosenzwieg (1985, หน้า 499) อธิบายว่านโยบายเป็นแผนของ
การปฏิบัติการทั่วไปที่ชี้แนะสมาชิกขององค์กรให้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
 Sergiovanni และ Coombs (1987, หน้า 186) กล่าวว่านโยบายหมายถึง ข้อความ
ที่ให้แนวทาง (Guideline) ส าหรับการพัฒนาการสื่อสารที่มีอ านาจบังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคลในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งที่ควรปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด 
 
 2. องค์ประกอบของนโยบาย 
 กล้า ทองขาว (ม.ป.ป., หน้า 10 - 11, 17-18) ได้วิเคราะห์ และแบ่งประเภทเพ่ือการจ าแนก
องค์ประกอบของนโยบายการศึกษา จ าแนกนโยบายได้สี่ลักษณะตามโครงสร้างและกระบวนการ คือ       
(1) นโยบายในฐานะเป็นแม่บทของการบริหาร (2) นโยบายในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษา 
(3) นโยบายในฐานะเป็นกรอบของการปฏิบัติ (4) นโยบายในฐานะเป็นกระบวนการ องค์ประกอบของ
นโยบายแต่ละลักษณะมีดังนี้ 

1. นโยบายในฐานะเป็นแม่บทของการบริหาร นโยบายการศึกษาในฐานะเป็นแม่บท
ของการบริหารมีลักษณะเป็นข้อความทั่วไปซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบาย ครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ และเป็นแม่บทในการด าเนินงานของหน่ วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ อาจจะมีเงื่อนเวลาก าหนดไว้ เช่น เร่งรัดการด าเนินงานหรือไม่ก าหนดระยะเวลาไว้เลย   
ซึ่งหมายถึงว่า มีผลต่อการปฏิบัติในระยะเวลายาวนาน ตัวอย่างของนโยบายในแผนการศึกษา
แห่งชาติและค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 อย่างไรก็ตามนโยบายที่เป็นแม่บทของการบริหาร ย่อมมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และ
แนวปฏิบัติสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ ดังปรากฏในภาพที่ 2.1 
     
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของนโยบายในฐานะเป็นแม่บทของการบริหาร    

วัตถุประสงค์ 

นโยบาย 

แนวปฏิบัติ 
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 นโยบายบางประเภทในฐานะที่เป็นแม่บทของการบริหารอาจไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้
ชัดเจนและไม่ก าหนดแนวปฏิบัติไว้ แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น 
ค าแถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาถึงไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน 
แตก่็เป็นที่เข้าใจกันว่า วัตถุประสงค์ทั่วไปก็คือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ แนวปฏิบัติก็เช่นกัน 
ถึงไม่ได้ระบุไว้แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายนั้น  ๆ มีหน้าที่จะต้อง
น าไปปฏิบัติ 

2. นโยบายในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษา นโยบายลักษณะนี้จะถูก
ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนแต่ละฉบับ เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษามีระยะเวลา 5 ปี 
นโยบายที่ก าหนดขึ้นจึงมีระยะเวลาตามแผนคือ 5 ปี ขั้นตอนในการวางแผนก่อนการน าไปปฏิบัติมีอยู่
สองขั้นตอน (Dessier. 1985:33-34) คือ ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) และ
ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติ (Action planning) การวางแผนกลยุทธ์เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และ
นโยบาย การวางแผนปฏิบัติเป็นการก าหนดแผนงานและโครงการในการก าหนดกลยุทธ์ขั้นตอนที่ส าคัญ
คือ การก าหนด (1) พันธกิจ (Mission) (2) วัตถุประสงค์ (Objective) (3) กลยุทธ์ (Strategy) (4) นโยบาย 
(Policy) ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีขั้นตอนที่ส าคัญคือ (1) การจัดท าแผนงาน (Program) (2) การจัดท า
งบประมาณ (Budget) (3) การก าหนดแนวปฏิบัติ (Procedure) (Wheelen and Hunger. 1990 : 4) 
หากจะมองในเชิงองค์ประกอบของแผนจะพบว่าแผนประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์ (2) การคาดคะเน 
(Forecasting) (3) กลยุทธ์ (4) งบประมาณ (5) นโยบาย (Ivancevich and Gibson.1983 : 59)   

3. นโยบายในฐานะเป็นกรอบของการปฏิบัติ นโยบายประเภทนี้มีลักษณะแคบ
เจาะจงและมีความเฉพาะเรื่องราวมากกว่านโยบายประเภทอ่ืนที่กล่าวถึงแล้ว ในฐานะที่เป็นกรอบ
ของการปฏิบัติ นโยบายประเภทนี้จะเป็นแม่บทของแนวปฏิบัติ (Procedure) และระเบียบ กฎเกณฑ์ 
(Rules) จึงมีความส าคัญมากกว่าแนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์ ผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจแบบยืดหยุ่น
ในการด าเนินการตามนโยบาย แต่แนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์ไม่ได้ยืดหยุ่นตาม ดังแสดงความสัมพันธ์ใน
ภาพประกอบที่ 2.2 

 
    
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 นโยบายในฐานะเป็นกรอบการปฏิบัติ 

นโยบาย 

แนวปฏิบัติ 
 

กฎเกณฑ์ 



16 
 

4. นโยบายในฐานะเป็นกระบวนการ นโยบายประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ นักวิชาการ
จ าแนกขั้นตอนของนโยบายเป็นหลายขั้นตอน ขั้นตอนส าคัญ ได้แก่ (1) การก าหนดปัญหา (2) การจัดท า
เค้าโครงนโยบายเบื้องต้นและการพัฒนานโยบาย (3) การน านโยบายไปปฏิบัติ (4) การประเมินผล
นโยบายขั้นตอนทั้งสี่นี้อาจแตกต่างกัน Dluhy และ Lind ได้จ าแนกข้ันตอนของนโยบายเป็นสี่ขั้นตอน
ได้แก ่(1) การวิจัยและวิเคราะห์นโยบาย (2) การพัฒนาและการก าหนดโครงสร้างนโยบาย (3) การเสนอ
ใช้และน านโยบายไปปฏิบัติ (4) การประมาณการและประเมินผลนโยบาย ในขณะที่ทัศนะของ Dror ได้
ก าหนดขั้นตอนการก าหนดนโยบาย ออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก และออกเป็น 17 ขั้นตอนย่อย สามขั้นตอน
หลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการก าหนดนโยบายต้นแบบ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการก าหนดนโยบาย ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นภายหลังจากการก าหนดนโยบายแล้ว (ประชุม รอดประเสริฐ 2547, หน้า 48-54) 
   โดยสรุป ขั้นตอนของนโยบายอาจจ าแนกได้สามขั้นตอนคือ (1) การก าหนดนโยบาย (2) การ
น านโยบายไปปฏิบัติ (3) การประเมินผลนโยบาย จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าขั้นตอนนโยบายสามารถ
แบ่งออกเป็นขั้นตอนการก าหนดปัญหาหรือวิจัย การวิเคราะห์นโยบายถือเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนด
นโยบายและองค์ประกอบของนโยบายในฐานะเป็นกระบวนการ (1) การก าหนดนโยบาย (2) การน า
นโยบายไปปฏิบัติ (3) การประเมินผล (4) ผลย้อนกลับ (Feedback) ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการก าหนดนโยบาย ประกอบด้วยขั้นการวิจัย
และสังเคราะห์นโยบาย ขั้นการพัฒนาและก าหนดโครงสร้างนโยบาย และขั้นการตรวจสอบนโยบาย 

 องค์ประกอบของนโยบายมีความสัมพันธ์กับนิยามของนโยบายดังค าอธิบายของInternational 
Livestock Research Institute: ILRI (1995) ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของนโยบายที่ส าคัญ            
2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objectives) และ 2) แนวทางของนโยบาย 
(policy means) โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายหมายถึง “จุดหมาย” (ends) ที่เป็นที่คาดหวังให้
บรรลุผล และแนวทางของนโยบายหมายถึง “วิถีทาง” (means) ที่จะท าให้บรรลุผลในจุดหมายนั้น ซึ่ง
จุดหมายหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางเพ่ือการปฏิบัติที่หลากหลาย ในทางกลับกัน แนวทางหนึ่งอาจเพ่ือการ
บรรลุเกินกว่าหนึ่งจุดหมายได้ 

ในทัศนะของ กรวีร์  ศรีจการ (2547) กล่าวถึง 3 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ (ends) 
นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์บอกไว้เป็นเป้าหมายปลายทาง 2) แนวทาง (means) นโยบายจะต้องบอก
ว่าอะไรเป็นแนวทางที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3) กลไกของนโยบาย (mechanism) นโยบายจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้จะต้องมีกลไกในการน าไปปฏิบัติ เช่น ต้องมีการออกกฎหมาย ออกระเบียบข้อบังคับการ
จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ เป็นต้น สอดคล้องกับทัศนะของ Ozga (2009) ที่กล่าวถึง 3 องค์ประกอบคือ      
1) เป้าหมาย (targets) ของสิ่งที่ต้องการกระท า 2) วิถีทาง (means) ในการด าเนินงาน 3) ปัจจัย 
(resources) สนับสนุนการกระท าตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับทัศนะของ Carl Joachim 
Friedrich นักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง มีชีวิตอยู่ในช่วง 1901-1984 ได้กล่าวถึง 3 องค์ประกอบเช่นกัน คือ 
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(ทรายลดาและคณะ, ม.ป.ป.) 1) เป้าหมาย (targets) ของสิ่งที่ต้องการกระท าในการก าหนดนโยบายเพ่ือสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด องค์ประกอบที่ส าคัญ สิ่งแรกคือเป้าหมาย (targets) ซึ่งอาจเป็นทั้งจุดประสงค์ (purpose) และ
ผลงานที่เกิดขึ้นในที่สุด (ended result) ในลักษณะที่เป็นการกระท าอะไรได้อะไร และเพ่ืออะไร          
2) วิถีทาง (means) ในการด าเนินงานต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญคือ หลักการและเกณฑ์ของนโยบาย
ซึ่งผู้ก าหนดนโยบายจะต้องมีความรู้และก าหนดไว้ก่อน นอกจากนี้วิถีทางที่จะสามารถท าให้นโยบาย
ด าเนินการได้ยั งรวมไปถึงกลยุทธ์  (tactics) และกลวิธี  (strategies) ต่าง ๆ อีกด้วย 3) ปัจจัย 
(resources) สนับสนุนการกระท าตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 2 ประการ คือ ปัจจัยภายใน 
และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการในการก าหนดนโยบาย และ
ปัจจัยภายนอกได้แก่สภาพทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม 
 จากที่กล่าวมา วิโรจน์ สารรัตนะ เห็นได้ว่า องค์ประกอบที่ส าคัญของนโยบายมี 2 องค์ประกอบ 
คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) และ 2) แนวทางของนโยบาย (policy means)   
โดยในบางครั้งอาจมีองค์ประกอบส่วนที่สามด้วยคือ 3) กลไกของนโยบาย (policy mechanism)         
ในความหมายดังนี้“เพ่ือให้น าเอา “แนวทาง” ไปปฏิบัติให้เกิดผลตาม “วัตถุประสงค์” ที่ก าหนดต้องมี 
“กลไกอะไรบ้าง.... ก ข ค ....”  
 

 
 
 
 

 

 
 ดังนั้น ผลจากการวิจัยเชิงนโยบายทางการบริหารการศึกษาจะท าให้ได้ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” 

(บางกรณีเรียกว่าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ หรือบางกรณีเรียกว่าข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์ หรืออ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสม) ที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย     
(policy objective) และ 2) แนวทางของนโยบาย (policy means) หรือบางกรณีอาจก าหนดเป็น       
3 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) และ 2) แนวทางของนโยบาย 
(policy means) และ 3) กลไกของนโยบาย (policy mechanism) ที่จะท าให้การน าแนวทางนโยบาย
ไปปฏิบัติ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เช่น การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมาย       
การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ การใช้เทคนิคการบริหารแนวใหม่  การสนับสนุนจากต้นสังกัด เป็นต้น       
ดังกรณีตัวอย่างการก าหนดองค์ประกอบของนโยบายในงานวิจัยของบุคคลต่าง ๆ ดังนี้ เช่น 

คนึง สายแก้ว (2549) ท าวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัดสุรินทร์ได้ก าหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์
ของนโยบาย และ 2) แนวทางของนโยบาย โดยในส่วนวัตถุประสงค์ของนโยบาย  นั้นได้แยกย่อย

เพื่อให้น าเอา “แนวทาง”                                    ไปปฏิบัติใหเ้กิดผลตาม“วัตถุประสงค์” 
 

                                          
                                              ต้องมี “กลไกอะไรบ้าง” 
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ออกเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในส่วนของแนวทางของนโยบายได้แยกย่อยออกเป็นเป้าหมาย กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัด 

 ไชยา ภาวะบุตร (2549) ท าวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ก าหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย    
2 องค์ประกอบ คือ 1) จุดมุ่งหมาย และ 2) แนวปฏิบัติ 

 นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) ท าวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ก าหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เป็น                
2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 2) แนวทางของนโยบาย โดยในส่วนวัตถุประสงค์
ของนโยบายแยกย่อยออกเป็น ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ในส่วนแนวทางของ
นโยบายแยกย่อยออกเป็นกลยุทธ์ มาตรการกลไกสู่การปฏิบัติ และกลไกการประเมินผล  

 วิชิต ก ามันตะคุณ (2552) ท าวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ คือ   
1) วัตถุประสงค์ของนโยบายและ 2) แนวทางของนโยบาย โดยในส่วนวัตถุประสงค์ของนโยบายแยก
ย่อยออกเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ในส่วนแนวทางของนโยบาย แยกย่อยออกเป็น
ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กลยุทธ์มาตรการกลไกสู่การปฏิบัติและกลไกการประเมินผล   

 สมภาร ศิโล (2552) ท าวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา : 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้ก าหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ 
คือ เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติ 

 คมสันท์ ขจรปัญญาไพศาล (2552) ท าวิจัยเรื่องข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนด
องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของแผนที่ยุทธศาสตร์
และ 2) แนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร์ในส่วนวัตถุประสงค์ของแผนที่ยุทธศาสตร์ได้แยกย่อยออกเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งน าเสนอในภาพรวมและวัตถุประสงค์ที่น าเสนอในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์      
ที่ศึกษา ส่วนแนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร์แยกย่อยออกเป็นยุทธศาสตร์และกลไกเร่งรัดยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยุทธศาสตร์และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 สังเกตได้ว่า “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ของบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น แม้จะมีองค์ประกอบ
หลักเหมือนกัน คือ อาจมี 2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) 
และ 2) แนวทางของนโยบาย (policy means) หรืออาจมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของ
นโยบาย(policy objective) และ 2) แนวทางของนโยบาย (policy means) และ 3) กลไกของ
นโยบาย (policy mechanism) แต่ “องค์ประกอบย่อย” ของ “วัตถุประสงค์” หรือ “แนวทาง” หรือ 
“กลไก” อาจแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าใครจะก าหนดองค์ประกอบเป็นแบบไหน ดังกรณีงานวิจัย เรื่อง 
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“ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์”ของ คนึง สายแก้ว ที่ได้ก าหนด
มิติการวิจัย 5 ด้าน คือ 1) การบริหารโดยภาพรวม 2) การบริหารงานวิชาการ 3) การบริหารงานบุคคล 
4) การบริหารงบประมาณ และ 5) การบริหารงานทั่วไป และก าหนดองค์ประกอบของข้อเสนอเชิง
นโยบาย 2 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของนโยบาย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ และ
แนวทางของนโยบาย ประกอบด้วย เป้าหมายกลยุทธ์ และตัวชี้วัดแสดงดังภาพที่ 2.3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3 มิติการวิจัยและองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบายในงานวิจัยของคนึง  สายแก้ว 

 
 กรณีงานวิจัยเรื่อง “ข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ของ คมสันท์ ขจรปัญญาไพศาล ที่ก าหนดมิติ
การวิจัย 8 ด้าน คือ 1) ด้านการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 2) ด้านการวิจัย           
3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 4) ด้านการปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 5) ด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านการผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 8) ด้านการบริหารจัดการสถาบัน และก าหนดองค์ประกอบข้อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร์ 2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของแผนที่ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ 2) แนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ กลไกเร่งรัด การควบคุม
และการประเมินผลยุทธศาสตร์ดังปรากฏในภาพที่ 2.4 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

การบริหารงาน 
บุคคล 

 

การบริหาร 
งานวชิาการ 

 

การบริหาร  
โดยภาพรวม 

 

การบริหาร
งบประมาณ 

 

การบริหารงาน 
ท่ัวไป 

 

เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

เป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 
 
 

กลยทุธ ์
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด 
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ภาพที่ 2.4 มิติและองค์ประกอบของข้อเสนอแผนที่ยุทธศาสตร์ในงานวิจัยของ คมสันท ์ขจรปัญญาไพศาล 
 

 วิโรจน์ สารรัตนะ ให้ข้อสังเกตว่างานวิจัยทั้งสองเรื่องมีวัตถุประสงค์หาข้อเสนอเพ่ือพัฒนา
สถาบันหรือเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ ดังนั้น “ข้อเสนอเชิงนโยบาย”ที่เป็นผลผลิตจากการวิจัย ทั้ง   
2 กรณีจึงมีลักษณะเป็น “แผนงาน” ดังนิยามที่ International Livestock Research Institute (ILRI) 
(1995) ก าหนดและได้น ามากล่าวถึงข้างต้น ว่า “นโยบายหมายถึง แนวหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบัติที่
รัฐบาล หรือสถาบัน หรือกลุ่ม หรือบุคคล เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ 
โดยปกติจะสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจในปัจจุบันและในอนาคต โดยการตัดสินใจนั้นจะออกแบบ

   องค์ประกอบของแผนที่ยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(strategic map objectives) 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

                            มิติในการวิจัย 

วิสัยทัศน ์

วัตถุประสงค์ 

 

พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

  ยุทธศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1) ด้านการใหก้ารศึกษา ส่งเสริมวิชาการ   

2) ด้านการวิจัย 

3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   

4) ด้านการปรับปรุง พัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี   

5) ด้านการทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

6) ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

7) ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

8) ด้านการบริหารจัดการสถาบัน   

กลไกเร่งรัดยุทธศาสตร์ การควบคุมยุทธศาสตร์ การประเมินผลยุทธศาสตร์ 

           แนวทางของแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategic map means) 
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เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัตินั้นบรรลุผลส าเร็จ และการตัดสินใจดังกล่าว จะเกี่ยวพันกับแผนงานเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติด้วย โดยแผนงานที่ได้รับการวางแผนนั้น จะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนา 
(desired objectives) และวิถีทาง (means) เพ่ือการบรรลุผล” 

 การก าหนดองค์ประกอบของ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ที่มีองค์ประกอบย่อยดังกล่าว สะท้อน
ให้เห็นการท างานที่ซับซ้อนของผู้วิจัย ว่าจะต้องออกแบบเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1) 
เพ่ือน ามาจัดท าเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายให้ครบทุกองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ และในช่วงการจัดท า
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายนั้น ก็ต้องสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือก าหนดเป็น
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ (system) อย่างเป็นเหตุเป็นผล (logical) และอย่างสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน (relevance) ซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษาแนวคิดและเทคนิคการจัดท า “แผนงาน” ให้เข้าใจ 
เพ่ือให้ได้ “แผนงาน” ที่เป็นระบบ มีความเป็นเหตุเป็นผล และอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน ขณะเดียวกัน
ก็เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดท าแผนงานของผู้วิจัยควบคู่ไปด้วย นอกจากนั้น ผลที่ได้รับจากการวิจัยใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานของผู้วิจัยหลังจากส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วได้อย่างครอบคลุม เพราะข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็น “แผนงาน” ดังกล่าว จะให้
ข้อเสนอแนะที่ประกอบด้วย “วัตถุประสงค์” และ “แนวทาง” อย่างลงลึกในรายละเอียด ในทุกมิติของ
งานที่น ามาศึกษาวิจัย 

 อย่างไรก็ตาม การก าหนด “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ในลักษณะที่เป็น “แผนงาน” ดังกล่าว มี
ทัศนะจากบางท่านว่าแม้จะมีความครอบคลุม (comprehensive) แต่ขาดความคมชัดที่สะท้อนถึง
ปัญหาที่ส าคัญ ๆ เพราะผู้วิจัยมุ่งหาค าตอบของ “วัตถุประสงค์” และ “แนวทาง” (รวมทั้ง “กลไก”)  
ในรายละเอียดของทุกมิติของงานที่น ามาศึกษาวิจัย เช่นหากก าหนดมิติของงานในการวิจัยไว้ 8 ด้าน  
ก็ต้องก าหนด “วัตถุประสงค์” และ “แนวทาง” (รวมทั้ง “กลไก”) ในมิติงาน ทั้ง 8 ด้านนั้น ท าให้ได้
ข้อเสนอแนะในแต่ละด้านที่ลงลึกในรายละเอียดเน้นงานประจ า (routine work) มากกว่าจะเป็น
นวัตกรรม (innovation) จากทัศนะดังกล่าว วิโรจน์ สารรัตนะ ได้เสนอเป็น “อีกทางเลือกหนึ่ง” ใน
การก าหนด “ลักษณะของข้อเสนอเชิงนโยบาย” โดยยังมีองค์ประกอบอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ คือ 
1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective) และ 2) แนวทางของนโยบาย (policy means) หรือ 
3 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบายและ 2) แนวทางของนโยบาย และ 3) กลไกของ
นโยบาย (policy mechanism) อยู่โดยยึด “วัตถุประสงค์ของการวิจัย” (ท่ีควรก าหนดอย่างมีทิศทาง
เพ่ืออย่างใดอย่างหนึ่ง)  เป็น “วัตถุประสงค์ของนโยบาย” แล้วผู้วิจัยเน้นการหาค าตอบ “แนวทางของ
นโยบาย (รวมทั้งกลไกของนโยบายหากก าหนดด้วย) ในแต่ละมิติของงานที่น ามาศึกษาวิจัย ดังเช่น 
วิทยานิพนธ์ของ รัตนาภรณ์  สมบูรณ์ (2555) เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” ก็ก าหนด “เพ่ือความมีคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์” เป็น “วัตถุประสงค์ของนโยบาย”หรือวิทยานิพนธ์ของ พริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิธ (2555) 
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แนวทางของนโยบาย -- ท าอย่างไร ?                       วัตถุประสงค์ของนโยบาย --- เพื่ออะไร ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลไกของนโยบาย --- มีกลไกอะไรที่จะท าให้การปฏิบัติบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
 
 

กลไกลของนโยบาย===มีกลไกอะไรท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติับรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 
 

 
 
 

(3)  กลไกของนโยบาย -----  มีกลไกอะไรท่ีจะท าให้การปฏิบติับรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด ? 

 

เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ก าหนด “เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น” 
เป็น “วัตถุประสงค์ของนโยบาย” 

 การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายนั้น ก็เน้น
“แนวทางของนโยบาย (policy means)” ในมิติงานแต่ละด้าน ไม่ก าหนดวัตถุประสงค์ย่อยในงานแต่
ละด้านนั้นอีก ถือว่าข้อเสนอแนะในงานทุกด้านต่างมุ่ง “เพ่ือความมีคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์” หรือ “เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ตามวัตถุประสงค์การวิจัยนั้น ดังภาพที่ 2.5  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบายของ รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านร่างกาย 
 

ด้านการเรียนรู ้
 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
 

ด้านจิตใจ 
 

ด้านอารมณ์ 

เพื่อความมีคณุภาพ
ชีวิตนักเรียนโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห ์
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แนวทางของนโยบาย--ท าอย่างไร?               วัตถุประสงค์ของนโยบาย --- เพื่ออะไร ? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

กลไกของนโยบาย --- มีกลไกอะไรที่จะท าให้การปฏิบัติบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
กลไกลของนโยบาย===มีกลไกอะไรท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติับรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 
 

 
 

(3) กลไกของนโยบาย -----  มีกลไกอะไรที่จะท าให้การปฏิบัติบรรลุผลตามวัตถปุระสงค์ที่ก าหนด ? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบายของ พริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิธ 
 

 องค์ประกอบข้อเสนอเชิงนโยบายที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนดองค์ประกอบของ  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานครเป็น 2 องค์ประกอบ คือ  
 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (policy objective)  

 2) แนวทางของนโยบาย (policy means)  
 โดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น “วัตถุประสงค์ของนโยบาย” ในลักษณะเป็นภาพรวม

(holistic policy objectives)  ที่ผู้วิจัยเน้นการหาค าตอบ “แนวทางของนโยบาย” ในแต่ละมิติของงาน
ที่น ามาศึกษาวิจัย ดังกรณีวิทยานิพนธ์ของ รัตนาภรณ์  สมบูรณ์ (2555) เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” ภาพที่ 2.4 ที่ก าหนด “เพ่ือความมีคุณภาพชีวิต
นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” เป็น “วัตถุประสงค์ของนโยบาย” หรือวิทยานิพนธ์ของ            
พริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิธ (2555) เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด ภาพที่ 2.5 “เพ่ือความ เป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เป็น“วัตถุประสงค์ของนโยบาย”  

 ทั้งนี้ ในการก าหนดนโยบายหรือการให้ข้อเสนอเชิงนโยบายนั้น ผู้วิจัยจะค านึงถึงลักษณะ
ของนโยบายที่ดี ดังนี้ เช่น 1) นโยบายที่ดีจะต้องมีเป้าหมายที่ส่งผลประโยชน์แก่องค์กรหรือประชาชน
โดยส่วนรวมมากท่ีสุด 2) นโยบายที่ดีควรได้มาจากการกลั่นกรองถึงความส าคัญของปัญหาหรือความ
ต้องการ 3) นโยบายที่ดีควรจะครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ในแต่ละด้านนั้นควรมีความสอดคล้องกัน 
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ไม่ควรจะขัดแย้งกัน 4) นโยบายที่ดีควรประกอบด้วยเป้าหมาย 

 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านโครงสร้างองค์การ 

ด้านเทคโนโลย ี

ด้านงาน 
        
        เพื่อความเป็นเลิศของ    
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด    
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ด้านคน 



24 
 

แนวทาง และกลวิธีที่ดี ด าเนินการได้เร็วที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 5) นโยบายที่ดี นอกจากจะมี
เนื้อหาเป็นหลักในการท างานแล้ว เนื้อหาดังกล่าวควรจะเป็นหลักในการประเมินความส าเร็จได้ด้วยดี 
และควรค านึงถึงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 6) นโยบายที่ดีจะเป็นข้อความที่ชัดเจน ถ่ายทอด
ไปสู่ผู้ปฏิบัติได้โดยง่าย และมีความเข้าใจได้ตรงกัน  
 

2.2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาครู 
 

 ปัจจุบันได้มีการให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครู (development of teacher) 
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการตื่นตัวในด้านการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งครูมีบทบาทส าคัญ
เป็นอย่างมาก ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความหรือมโนทัศน์ของการพัฒนาครู ในความหมายที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งนักวิชาการหลากหลายสาขาพยายามให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่จะมี
ความหมายคล้ายคลึงกันหรือสอดคล้องกัน จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดหรือจุดเน้นตามศาสตร์
หรือสาขาวิชานั้น ๆ ดังจะน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และประเด็นหลัก
ของการพัฒนาครู ดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายของการพัฒนาครู 
 ครูเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนการสอน ครูบางส่วนไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือ
ศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากทางราชการสั่ง และยังขาดความเป็นนักอ่าน ขาดการค้นคว้าเพ่ิมเติม การ
แสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน จะช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมวัฒนธรรมและการด ารงชีวิต 
ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ให้ท าหน้าที่อย่างครูมืออาชีพ ครูที่เป็นครูมืออาชีพต้องเป็นครูที่
รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ ทางการศึกษาที่กว้างไกล ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เมื่อครูมีการพัฒนาตนเองแล้วครูสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือค้นคว้าเพ่ิมเติมมา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ การพัฒนาเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกหน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้น เพราะ
การพัฒนาเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญงอกงาม 
 เด่นชัย ทองสุ (2548, หน้า 11)  ได้กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินการที่มุ่งส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้บรรลุผลตามที่หน่วยงานต้องการและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยมีวิธีการด าเนินการ
ที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ เป็นต้น 
 บุญยืน ชุมไธสง (2548, หน้า 9) กล่าวว่า การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



25 
 

 รัชนีบูลย์ แสงทอง (2549, หน้า 8)  กล่าวว่า การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการ
ด าเนินงานใด ๆ ที่ท าให้บุคลากรในหน่วยงานได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 
ทัศนคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน ท าให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่ของตนเอง 
 สุพจน์ อุ่นตา (2550, หน้า 9) การพัฒนาครู  หมายถึง การด าเนินการทุกอย่างในอันที่จะ
ส่งเสริมครูให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติและวิธีการในการท างานที่ดีขึ้นเพ่ือให้
การท างานมปีระสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ยงยุทธ ฤกษ์อร่าม (2550, หน้า 8) การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการของกลุ่มกิจกรรมที่
จัดท าขึ้นเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ของบุคคลในหน่วยงานซึ่งจะช่วยให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น 
 ปณิชา ค าจันทราช (2550, หน้า 19) การพัฒนาครู เป็นการด าเนินการให้ครูมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานน าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
 ม่อนถิ่น นพคุณ (2551, หน้า 8) ได้กล่าวว่า การพัฒนาครู หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานในด้านความรู้ ความสามารถและทักษะ การน าเอาศักยภาพของบุคลากร
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่องานในหน้าที่
รับผิดชอบ ตระหนักในคุณค่าของตน เพ่ือนร่วมงาน จนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และก่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 จันทร์เพ็ญ ลามค า (2553,  หน้า 9) กล่าวว่า การพัฒนาครู หมายถึง วิธีการ หรือกระบวนการ 
หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่น ามาพัฒนาครูในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมพูนให้เกิดความรู้ ความสามารถ และเกิด
ทักษะในการท างาน มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จันทิมา จันทร์มณี (2554, หน้า 8) ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า การพัฒนาครู หมายถึง การเสริมสร้าง  
ฝึกฝน และด าเนินการด้วยกลยุทธ์ วิธีการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถด้านศักยภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 รชฎ แก้วเกิด (2555, หน้า 11) ให้นิยามว่า การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่
ดีขึ ้น เพื่อให้ผู ้ที ่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาครู หมายถึง กระบวนการที่จะให้บุคคลได้เพ่ิมความรู้  เสริมสร้าง 
ฝึกฝนและมุ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ความสามารถด าเนินการด้านกลยุทธ์ให้ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยเจตคติและส านึกท่ีดีต่อภาวะหน้าที่ และสนองวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้สูงสุด 
ในขณะเดียวกันตัวบุคคลก็จะต้องประสบความส าเร็จในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นไปพร้อม ๆ กัน
ด้วย 

 2.2.2 ความส าคัญของการพัฒนาครู 
 การพัฒนาครู เป็นสิ่งจ าเป็น และมีความส าคัญในการทีจ่ะพยายามเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะในการท างาน และในทางการเรียนการสอนตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการท างาน 
รวมถึงการมีบุคลิกภาพ ของความเป็นครูที่ดีด้วย โรงเรียนควรให้โอกาสครูได้รับการพัฒนาตนเองให้
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนต่อไป นักวิชาการและนักการศึกษา ได้
ให้ความหมายไว้คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

 วิโรจน์ สารรัตนะ (2544) ได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาครูในปัจจุบันว่า เป็นการมุ่งพัฒนาครู
เพ่ือส่งผลดีต่อนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาครูเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการ
น าไปใช้เพ่ือพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งหลักสูตร วิธีการสอน หรือการประเมินผล ไม่พัฒนาอย่างแยก
ส่วน และมุ่งพัฒนาครู โดยใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้วยตนเองให้ครูเป็นผู้กระท า (Active) และ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมาด้วยครูเอง ไม่เน้นรูปแบบการพัฒนาแบบดั้งเดิมซึ่งให้ครู
เป็นผู้รับหรือผู้กระท า (Passive) 

 สราวุธ โคตรมา (2550) กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาครูเป็นเรื่องท่ีส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่หน่วยงานต้องด าเนินการ เพราะครูเป็นผู้ที่ มีความส าคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหน้าที่บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปณิชา ค าจันทราช (2550) ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูว่ามีความส าคัญ และจ าเป็นใน อันที่จะท า
ให้บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามที่องค์กร
หรือหน่วยงานต้องการจะด้วยเหตุที่บุคคลนั้นบรรจุแต่งตั้งใหม่ หรือปฏิบัติงานนั้นมาเป็นเวลานาน หรือ
บุคคลที่ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นก็ตาม ล้วนแต่จะต้องมีการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้มีการพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 จันทร์เพ็ญ ลามค า (2553) กล่าวสรุปว่า การพัฒนาครูมีความส าคัญและจ าเป็นที่ทาง
หน่วยงานจะต้องด าเนินการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างานอยู่ตลอดเวลา 
เรียนรู้ และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าความส าเร็จมาสู่
องค์กรหรือหน่วยงาน 
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 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2553) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาครูเป็นการด าเนินงานที่พยายามจะ
สร้างเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถให้บังเกิดสมรรถนะที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อวิชาชีพ   
การพัฒนาครูเป็นงานที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพราะการพัฒนาครูจะช่วยพัฒนา
คุณภาพและวิธีการท างานของครู ช่วยประหยัดเวลาและลดความสูญเปล่า ท าให้รู้ งานและท างานได้
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูก้าวทันความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะ ในยุคสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

 รชฎ แก้วเกิด (2555) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาครู ว่า เป็นกลไกที่ส าคัญที่สุด
ในการที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย เพราะถ้ามีทรัพยากรอ่ืน เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา 
การจัดการ แต่ขาดคนก็ไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ได้ ทั้งนี้เพราะคนเป็นผู้บริหารจัดการปฏิบัติให้
ทรัพยากรทั้งหมดสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ ดังนั้น องค์กรทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาบุคคลอัน
จะเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่จะสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึง
สร้างขวัญก าลังใจ สร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และสุดท้าย คือ ช่วยน าพาองค์กรให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาครู เป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์กร เพราะการพัฒนาเป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของครู ให้ทันต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ในบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ไม่มีความรู้ใดที่จะทันต่อเหตุการณ์อยู่ทุกเมื่อตลอดไป ดังนั้น ครู
จึงควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันจะท าให้ครูมีคุณภาพสูงสุด และน าพาองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ต่อไป 

   
 2.2.3 ประเด็นหลักในการพัฒนาครู 
 การพัฒนาครูประกอบด้วย เนื้อหาที่มีขอบเขตกว้างขวาง จึงสามารถแบ่งการพัฒนาครู

ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้หลากหลายในความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานแต่ละ
องค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นของการพัฒนาครูที่ได้จากแนวคิดของนักวิชาการ
และผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 2.2.3.1 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมลรัฐ 
ควีนส์แลนด์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมลรัฐควีนส์แลนด์  (Queensland University of 
Technology, 2002) ประเทศออสเตรเลีย ได้พบประเด็นที่ครูไทยมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนา
เชิงสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละด้านดังนี้ 1) ในด้านรูปแบบขององค์ความรู้แนวใหม่ (Types of New 
Knowledge) เป็นตัวแบบใหม่ ๆ ที่จะส่งผลส าเร็จต่อการเรียนรู้ ครูต้องได้รับทักษะความรู้ที่เป็นองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน าไปจัดกระบวนการเรียนการสอนและในขณะเดียวกันครูต้องมีความสามารถท่ีจะ
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จ าแนกองค์ความรู้ใหม่ ๆเหล่านั้นเพ่ือน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนการสอนได้อีกด้วย          
2) ในด้านกลยุทธ์การสอนแบบใหม่ (New Learning Strategies) ทักษะความรู้ในเชิงยุทธศาสตร์แนว
ใหม่ส าหรับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น ยุทธศาสตร์การสอนแบบ
สรรคนิยม (Constructivism) การสอนแบบสะท้อนคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Reflection) หรือการสอน
แบบถ่ายโยงองค์ความรู้ (Transformation) เป็นต้น 3) การวัดและประเมินผล (Assess- ment and 
Evaluation) ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและรูปแบบขององค์ความรู้ที่สอนสามารถน าไปสู่
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมได้  
4) การสอนในเชิงบูรณาการ (Integrated Teaching) ครูต้องการเพ่ิมเติมและขยายขอบข่ายแนวคิด    
ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งในลักษณะ
การบูรณาการแบบรายวิชาหรือแบบสหวิชา 5) สมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Competency) 
ครูต้องการเพ่ิมสมรรถนะทางการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในกระบวนการเรียนรู้  
(ICT-based Learning) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นส าคัญ 6) ระบบการนิเทศติดตาม
ช่วยเหลือ (Mentoring) ครูต้องการทักษะการสร้างระบบการนิเทศติดตามและช่วยเหลือเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน รวมทั้งบทบาทใหม่ของครูในลักษณะของผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitators) ต่อนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นสิ่งที่ครูต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือสมรรถนะใน
เชิงผู้นิเทศและช่วยเหลือที่ทรงประสิทธิภาพ 7) การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ครูต้องมี
สมรรถนะของการเป็นนักวิจัยเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้บังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  

 2.2.3.2 ประเด็นการพัฒนาครูตามผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ จันทร์ค า 
 จุฑารัตน์ จันทร์ค า (2545) ได้ศึกษาความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาในโรงเรียนพระหฤทัย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า ครูผู้สอนระดับประถมศึกษามีความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการพัฒนาเป็นรายด้านในระดับมากทุกด้านเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการเลือกใช้และจัดท าสื่อ การเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ด้านการเลือกวิธีสอนและเทคนิคการสอนและด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก 
  2.2.3.3 ประเด็นการพัฒนาครูตามผลการวิจัยของ ธราธร  ตันวิพงษ์ตระกูล  
 ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล (2547, หน้า 61 – 62) ได้ท าการศึกษาความต้องการพัฒนา           
ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูนเขต 2 พบว่า 
ความต้องการพัฒนาของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และด้านการบริหาร 
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งบประมาณ ได้แก่ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการด าเนินการการ
บริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารทั่วไป ได้แก ่งานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
 2.2.3.4 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของ สุนันทา  บุญประสิทธ์ 

       สุนันทา บุญประสิทธิ์ (2548) ศึกษาประเด็นความต้องการพัฒนาครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน 
ดังนี้ ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร ด้านการจัดสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านการพัฒนาตนเอง 

 2.2.3.5 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของเกียรติ  เฉยฉิว  
         เกียรติ เฉยฉิว (2549) ได้สรุปประเด็นข้อเสนอในการพัฒนาครูที่ส าคัญ คือ        

มุ่งพัฒนาครูเพ่ือให้ส่งผลดีกับนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งการพัฒนาครูเพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และ
ตระหนักถึงการน าไปใช้เพ่ือพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านหลักสูตร ด้านวิธีการสอน หรือด้านการ
วัดผลและประเมินผล 

 2.2.3.6 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   
       ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 19 - 20) ได้ก าหนดให้วิชาชีพทางการศึกษา

เป็นวิชาชีพควบคุม นับเป็นความก้าวหน้าของวิชาชีพทางการศึกษาและเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาให้สูงขึ้น อันจะเป็นผลต่อผู้รับบริการทางการศึกษาที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
มีมาตรฐานที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะท าให้วิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา  
มีเกียรติ และศักดิ์ศรีในสังคม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 
ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้านประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยก าหนดประเด็นด้าน
มาตรฐานความรู้ไว้ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาและเทคโนโลยี ส าหรับครู ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านจิตวิทยาส าหรับครู ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา ด้านการบริหารจัดการใน
ห้องเรียน ด้านการวิจัยทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และด้าน
ความเป็นครู 

   
 2.2.3.7 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ขั้นพื้นฐาน 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550) ได้ก าหนดหลักการแนวคิดและ

ขอบข่ายการบริหารงานตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550 ดังนี้ คือ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการ
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ให้ความเห็นและการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียน 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดและ
ประเมินผล 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาการวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ     
15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของโรงเรียน 16) การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนที่ใช้ในโรงเรียน 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 2.2.3.8 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของ ศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท์ 
        ศิริพรรณ  ดิลกวัฒนานันท์ (2550) ได้ศึกษาความต้องการในการพัฒนาครูสู่มาตรฐาน

วิชาชีพครู ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากมาตรฐานความรู้ ทั้งหมด 9 ด้าน คือ ด้านภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านจิตวิทยาส าหรับครูด้านการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา ด้านการบริหารจัดการในห้องเรียน ด้านการวิจัยทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และด้านความเป็นครู  

 2.2.3.9 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของ นริศ  มหาพรหมวัน 
        นริศ มหาพรหมวัน (2550) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาครู ตามความต้องการการ

พัฒนาครูในโรงเรียนเอกชน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา 12 ด้าน คือ 1) ด้านการปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการ 2) ด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม 3) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการพัฒนา
แผนการสอน 5) ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 6) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7) ด้าน
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 8) ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9) ด้าน
การร่วมมือกับผู้อ่ืนในโรงเรียน 10) ด้านการร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชน 11) ด้านการแสวงหาและใช้ข้อมูล
ข่าวสาร 12) ด้านการสร้างโอกาสแก่ผู้เรียน 

 2.2.3.10 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 
        พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ พรทิพย์ แข็งขัน (2551) ได้ศึกษาสมรรถนะครูและแนว

ทางการปฏิบัติตามครูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดสมรรถนะครูสอดคล้องกัน 15 ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ในเนื้อหาวิชา 2) การสื่อสารและการใช้ภาษา 
3) การพัฒนาหลักสูตร 4) การจัดการเรียนรู้ 5) การจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 6) การบริหารการ
จัดการชั้นเรียน 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 8) การวัดและประเมินผล        
9) การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 10) จิตวิทยาส าหรับครู 11) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  
12) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 13) ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 14) การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 15) การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน สมรรถนะแต่ละด้านมีรายละเอียดแตกต่างกัน
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เล็กน้อยตามบริบทสังคม และพบว่าแนวทางการปฏิบัติตามครูให้มีสมรรถนะสูงและสามารถปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของสังคม จ าเป็นต้อง
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนและต้องก าหนดมาตรการด้านต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบการผลิตครู 
การพัฒนาระบบการใช้ครู การส่งเสริมรักษาครูให้อยู่ในวิชาชีพตลอดชีวิต การพัฒนาสมรรถนะครู
ประจ าการ และการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะครู ทั้งนี้ต้องน ามาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 

 2.2.3.11 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของวรัชยา  วิเวก  
                วรัชยา วิเวก (2551) ได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาครูของโรงเรียนจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูผู้สอนโดยสรุปประเด็นการพัฒนาครูออกเป็น   
4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดผลประเมินผล เพ่ิมเติม เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูซึ่งมีการพัฒนาครูหลาย
รูปแบบ มีการด าเนินงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานต่อไป 

 2.2.3.12 ประเด็นการพัฒนาครูตามทัศนะของ วรรณ์ชัย  จองแก 
                  วรรณ์ชัย จองแก (2553) จากการศึกษาเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้องอาจสรุปได้ว่า 
มีประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูที่สอดคล้องรายการพฤติกรรมสมรรถนะประจ าสายงานของครูการ
พัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครู และการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะประจ าสายงาน
ของครู ช่วยให้ครูพัฒนาตนเองตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  ให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์มี
ความสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองในด้านการจัดการ
เรียนการสอน การมีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ การใช้หลักสูตร การผลิต การใช้และ
การบ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน การมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการศึกษา 
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีรูปแบบการสอน
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  จากประเด็นของการพัฒนาครูดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าทุกทัศนะมาวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง และบูรณาการให้เกิดความสมบูรณ์ ในการก าหนดเป็นประเด็นหลักของข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพ่ือการพัฒนาครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ได้ 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี
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การสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียน ดังจะน าเสนอรายละเอียดตัวบ่งชี้
แต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

    
 นานาทัศนะต่อประเด็นการพัฒนาในแต่ละด้าน 
   ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

  ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย หลักสูตรซึ่งเปรียบเสมือนข้อก าหนดที่เป็นแม่บทเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันความก้าวหน้าดังกล่าวเพ่ือให้การศึกษาด าเนินไปสู่จุดหมาย
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม การด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้า จึงถือว่าหลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนมาก เพราะเป็นเครื่องมือที่
น าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรและการเรียนการสอนจะท าให้การศึกษา
ด าเนินไปด้วยดีทั้งแก่ตัวผู้เรียนเองช่วยให้ครูได้มีทิศทางและสิ่งก าหนดในการสอน เนื่องด้วยสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ทันยุคทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น เป็นเรื่องที่ต้องการการตัดสินใจหลายขั้นตอน ต้องท าอย่างเป็นระบบ              
มีหลักเกณฑ์และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเที่ยงตรง โดยจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
นั้น ต้องมีการน าเอาไปปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงแต่คาดหวังว่าจะเป็นอย่างไรเท่านั้น หากมีการจัดการ
หลักสูตรที่ดีก็จะท าให้การสอนสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดตาม การใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีการอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ส าหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่ท า
ให้การพัฒนาหลักสูตรไม่สัมฤทธิ์ผลนั้นมีอยู่มากมาย อาทิ ความมุ่งหมายสูงเกินไปหรือมากเกินไป         
ผู้ปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตาม ได้ทุกประการ เลือกเนื้อหาไม่สัมพันธ์กับความมุ่งหมาย      
ครูสอนไม่เป็น โรงเรียนขาดวัสดุอุปกรณ์ ไม่มีคู่มือหลักสูตร และไม่มีการประมวลการสอน เป็นต้น สรุปได้
ว่าหลักสูตร มีความส าคัญมากต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา   

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 23–25) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจ
ของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตร
และการเรียนการสอน จะท าให้การศึกษาด าเนินไปด้วยดีทั้งแก่ตัวผู้เรียนเอง และช่วยให้ครูได้มี
ทิศทางและสิ่งก าหนดในการสอน ดังนั้น หลักสูตรจึงความส าคัญ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
 2. หลักสูตรท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
 3. หลักสูตรเปรียบเสมือนแบบแปลนการจัดการเรียนการสอน 
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 ปฏล นันทวงศ์ และไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (2553, 9) ได้สรุปความส าคัญของหลักสูตรว่า  
หลักสูตรมีความส าคัญในฐานะที่เป็นเอกสารที่ก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบั ติ เพ่ือพัฒนาบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพตามที่พึงประสงค์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ส่วนสุธีร์ วรประดิษฐ์ (2554, ออนไลน์) 
ได้สรุปถึงหลักสูตรว่ามีความส าคัญ เพราะหลักสูตรเป็นเอกสารซึ่งเป็นแผนการหรือโครงการจัด
การศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ์ เป็นส่วนก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หลัก หลักสูตรจะต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน
ประกอบเข้ากันเป็นหลักสูตร เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และมีการพัฒนาหลักสูตรไปด้วยที่ โรงเรียนจะต้อง
ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขาดมิได้ การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง 
 การพัฒนาหลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดว่า วัตถุประสงค์ที่ต้องการมีอะไรบ้างจะใช้อะไรเป็น
วัสดุและอุปกรณ์ จะเตรียมการสอนอย่างไร หลักสูตรจึงมีความส าคัญ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จที่ต้องการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพหลักสูตรที่ดียังเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้หลักสูตรดังนี้ 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนจะจัดและบริหารหลักสูตรอย่างไร จึงจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร จะจัดสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง ที่จะท าให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ครูและผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรก็จะทราบว่าควรจะจัดประสบการณ์อะไรจะสอนอย่างไร 
ท าไมจึงต้องสอนวิธีนั้น การเรียนจะได้ผลอย่างไร รวมทั้งจะวัดและประเมินผลอย่างไรด้วย 
 3. นักเรียนควรเรียนอะไร และคาดหวังผลจากการเรียนมีอะไรบ้าง 
 4. สถานประกอบการและสังคม มีความประสงค์ที่จะได้ผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณลักษณะใด 
ผลผลิต คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีคุณภาพอย่างไรที่สังคมต้องการการสร้างการพัฒนาและการ
วิเคราะห์หลักสูตร ย่อมขึ้นอยู่กับการให้ความหมายของหลักสูตร ความหมายของหลักสูตรมีตั้งแต่
ความหมายที่กว้าง คือ การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนไปจนถึงความหมายที่เจาะเฉพาะ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ 
   1. หลักสูตรเป็นศาสตร์ที่มีทฤษฎี หลักการและการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตามที่มุ่งหมายไว้ 
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 2. หลักสูตรเป็นระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ครู นักเรียน 
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต 
(Output) ได้แก ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความส าเร็จทางการศึกษา 
 3. หลักสูตรเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึกฝนผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการส าหรับการพัฒนาหลักสูตรนั้น อ านาจ จันทร์แป้น (2542, หน้า 17) 
กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตร คือ การสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุง
หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาแล้ว ให้มีความเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและสังคมซึ่งสาเหตุ
ของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนั้น บันลือ พฤกษะวัน (2534, หน้า 1–4) ได้ให้ความเห็นว่าเป็น
เพราะ 

 1. สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงทั่วไป 
     1.1 สภาพการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้ใหม่ ๆ เพ่ือความสามารถในการปรับตัว เพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น 
 1.2 สภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย จึงจ าเป็น 

ต้องพัฒนาผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงและหาทางป้องกันปัญหาให้มากขึ้น 
 1.3 สภาพความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องฝึกให้ 

ผู้เรียนเข้าใจที่จะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างฉลาดและประหยัด ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 1.4 สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้ต้องฝึกผู้เรียนรู้จักบริโภคอย่าง 

ฉลาด รู้จักตัดสินใจโดยใช้เหตุผลจากข้อมูลหลายลักษณะ 
 1.5 นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย 

อยู่เสมอ ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ 
 1.6 สภาพของการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีส่วนขัดแย้งต่อวัฒนธรรมและ
ระเบียบประเพณีของไทย จ าเป็นต้องฝึกผู้เรียนไทยให้รู้จักประสานประโยชน์จากความผสมผสานทาง
วัฒนธรรมให้เหมาะสม เพ่ือพัฒนาตนเองและสร้างความเจริญแก่สังคมและประเทศชาติ 

 ผลงานการวิจัยหรือการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าสภาพการจัด       
การเรียนการสอนควรได้รับการปรับปรุง เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่น่าพอใจ หรืออยู่ใน
ระดับที่พอใจแต่ควรได้รับการปรับปรุงคุณลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมเช่น ด้านความรู้ ความคิด เป็นต้น    
ซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษาดังกล่าวย่อมชี้ให้เห็นว่าการจัดโครงสร้างของ
หลักสูตร การใช้หลักสูตร หรือองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานั้น พบว่าหลักสูตรปัจจุบันมีเนื้อหาสาระมาก ผู้สอนใช้วิธีสอนโดยเน้นเฉพาะการเรียนสาระ
ความรู้ แทนที่จะมุ่งเน้นที่กระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ 
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พัฒนาค่านิยม กระบวนการฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการกลุ่มให้มากและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นเหตุผลส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึน้ 

 เรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จ าต้องปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็นเรื่อง
ของวัฏจักรการจัดการศึกษา ซึ่งการจะปรับปรุงหลักสูตรนั้นมิใช่เพียงสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ 
ที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องเพ่ือผลพยากรณ์แนวโน้มความต้องการในอนาคตด้วยและการ
พยากรณ์เพ่ืออนาคตเหล่านี้ จ าต้องแม่นย าหรือใกล้เคียงกับความน่าจะเป็นอีกด้วย นอกจากนี้   
อ านาจ จันทร์แป้น (2542, หน้า 18) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ท าให้หลักสูตรไม่สัมฤทธิ์ผล 
อาจเป็นเพราะ 

 1. ความมุ่งหมายสูงเกินไปหรือมากเกินไป 
 2. ผู้ปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตามได้ทุกประการ 
 3. เลือกเนื้อหาไม่สัมพันธ์กับความมุ่งหมาย 
 4. ครูสอนไม่เป็น  
 5. โรงเรียนขาดวัสดุอุปกรณ์ 
 6. ไม่มีคู่มือหลักสูตร 
 7. ไม่มีประมวลการสอน เป็นต้น 
 การประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2544 และปรับปรุง พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางระดับชาติหรือหลักสูตรแม่บทใน
หลักสูตรดังกล่าวมีเงื่อนไขให้สถานศึกษาจะต้องจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และให้เป็นไปเพ่ือความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนต้องมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง  

 ความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ความจ าเป็นต่อการจัดท าและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดได้ว่าเป็นประเด็นส าคัญ   
ที่จุดประกายให้มีการด าเนินการ ทั้งนี้จะต้องชี้แจงโดยผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเอง 
เพ่ือให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่โรงเรียนต้องด าเนินการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในประเด็นส าคัญ คือ 
 1. เป็นเงื่อนไขของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 และปรับปรุง พ.ศ. 
2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับชาติที่ต้องให้โรงเรียนน ากรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และบริบทของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน 
 2. หลักสูตรแกนกลางที่ประกาศใช้อยู่ขณะนี้ ได้ก าหนดสาระการเรียนรู้มาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผู้เรียน เมื่ อเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   



36 
 

ซึ่งก าหนดไว้เฉพาะส่วนที่จ าเป็นส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพโดยรวมทั้งประเทศ 
ส าหรับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน
ก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ิมเติมตามความต้องการหรือส่วนที่ต้องการเน้นได้ เพ่ือให้โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3. สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิต
ของคนในสังคม ทั้งสังคมเมืองและชนบท ดังนั้น เมื่อมีความเชื่อว่าการศึกษาคือชีวิต การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมแต่ละแห่งจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการทางการศึกษาแล้วสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 4. หลักสูตรการเรียนรู้ที่ดี มีความเชื่อว่าการเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวไปสู่การเรียนรู้ สิ่งที่
ไกลตัวเป็นการเรียนที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการบ่งบอกถึง
ความเจริญที่มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานในอดีต เช่น การประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี สถานศึกษาควรน ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
ของคนในท้องถิ่น 
 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ าเป็นต้องน าแนวคิดทางการบริหารจั ดการมาใช้
โดยเฉพาะวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะอยู่แล้ว แนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัด    
การหลักสูตร ดังภาพที่ 2.7 สามารถอธิบายรายละเอียดประกอบพอสังเขปดังนี้ 
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Action (4) 
1. การใช้หลักสูตร 
2. การตรวจสอบ/ประเมินการใช้หลักสูตร 

Plan (1) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. เตรียมเอกสารประกอบการจัดท า 
3. เตรียมจัดการประชุมสัมมนาผู้ที่เก่ียวข้อง 
4. เตรียมงบประมาณสนับสนุน 
5. จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
6. วางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

Check  (3) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง Plan กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2. การตรวจสอบความสมบูรณ์สอดคล้องของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ความเห็นชอบ 

Do (2) 
1. แต่งตั้งกลุ่มอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / ช่วงชั้น 
2. มอบหมายให้ศึกษาเอกสาร 
3. สนับสนุนงบประมาณ 
4. ประชุม สะท้อนผลการพัฒนาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
6. สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

 
ภาพที่ 2.7 แสดงวงจรเดมม่ิงในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการเตรียมการส าหรับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ควร
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ คือ 1) แต่งตั้งคณะกรรการฝ่ายวิชาการและจัดท าพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีบทบาทหน้าที่ในงานวิชาการทั้งหมด 
และมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อความสอดคล้องในงานวิชาการโดย
ภาพรวมของสถานศึกษา 2) การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า ในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาจะต้องมีเอกสารส าคัญ ๆ หลายเล่มมาใช้ในการอ้างอิงประกอบการจัดท า ดังนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนซึ่งเป็นบุคลากรหลักในโรงเรียน จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อ 1 ได้
เตรียมการไว้ให้พร้อมเพรียงทั้งเอกสารทางราชการและเอกสารอ่ืน ๆ 3) เตรียมการจัดประชุมสัมมนา
ผู้เกี่ยวข้อง ในส่วนของกิจกรรมนี้เป็นการเตรียมการในการวางแผน โดยมีข้อควรด าเนินการเกี่ยวกับ
ผู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนา สถานที่ การจัด คณะวิทยากร ก าหนดวัน เวลาและรายละเอียดอ่ืน            
4) จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุน ส าหรับงบประมาณเป็นส่วนที่มีด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึง
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เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้น 5) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ที่ถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการให้การ
ปฏิบัติงานไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 6) วางแผนเพ่ือพัฒนาหลักสูตร ส าหรับกิจกรรมนี้จะกระท า
เมื่อน าหลักสูตรไปใช้แล้วไม่บรรลุผลตามแผนที่ได้วางไว้จะได้จัดวางแผนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่
บกพร่อง หากการน าหลักสูตรไปใช้บรรลุผลตามแผน ก็ให้รักษาความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้ต่อไป 
อย่างไรก็ตาม การวางแผนพัฒนาหลักสูตรควรด าเนินการตามเหตุผลและความจ าเป็นและความเหมาะ
กับกาลเวลาด้วย 
 2. ขั้นท าตามแผน (Do) การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาควรประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ คือ 1) แต่งตั้งอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน หรือบางกรณีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นช่วงชั้น หรือสายชั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างงาน
วิชาการของแต่ละโรงเรียน มีคณะอนุกรรมการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายในแนวคิดต่าง ๆ 2) มอบหมายให้ศึกษาเอกสาร คณะอนุกรรมการในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้ไปศึกษารายละเอียดมาก่อนด าเนินการในกิจกรรมต่อไป 3) การสนับสนุนงบประมาณ 
โดยควรระบุงบประมาณให้ชัดเจนว่ามีงบประมาณสนับสนุนตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน ทั้งนี้
จะได้ให้คณะผู้จัดท าได้รับทราบเป็นเบื้องต้น เพ่ือวางแผนการใช้เงิน 4) จัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนทุกฝ่าย ส าหรับกิจกรรมนี้ควรจัดการประชุม เป็นการประชุมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและ    
ฝึกทักษะกระบวนการเรียนการสอน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ทางโรงเรียนเชิญมา เช่น ครู พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตามความเหมาะสม 5) จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อผ่านกิจกรรมการประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้แล้ว มอบหมายให้อนุกรรมการน าไปปฏิบัติ ตามความ
เหมาะสมและให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 6) สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นการ
ประสานการจัดท าหลักสูตรของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ของเอกสาร
หลักสูตรและคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. ขั้นการตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร
หลักสูตรที่ได้จัดท าขึ้นตามวงจรการปฏิบัติงาน ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆของขั้นตอนนี้ คือ 1) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมระหว่าง Plan กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2) การตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
หลักสูตร เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 1) แล้ว คณะกรรมการดังกล่าวในแต่ละชุดท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องตามองค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้และให้คณะกรรมการได้ลงนามรับรองด้วย 3) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ให้ความเห็นชอบ ในกิจกรรมส่วนนี้เป็นการน าเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ของโรงเรียนเพ่ือได้พิจารณา
เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรได้ 
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 4. ขั้นการน าไปใช้ (Action) เป็นการน าหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามที่ได้จัดท าขึ้นเป็นผลส าเร็จไปใช้ ดังนั้นในขั้นนี้ควรประกอบด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ คือ 1) การใช้
หลักสูตรเป็นการน าหลักสูตรไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นการน าหัวข้อใน
หลักสูตรไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหาสาระมาใช้ในการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรต่อไป 2) การตรวจสอบการใช้หลักสูตร เมื่อได้หลักสูตร
ประกอบการเรียนการสอนเป็นรายภาคเรียน รายปี หรือการจบหลักสูตรในแต่ละชั้นปีหรือช่วงชั้นหรือ
ตลอดหลักสูตร จะต้องมีการตรวจสอบการใช้หลักสูตรซึ่งเรียกว่า การประเมินหลักสูตร เพื่อพิจารณา
เนื้อหาข้อบกพร่อง หากไม่พบข้อบกพร่อง ก็อาจจะพัฒนาหลักสูตรได้ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง   
ท าให้บริบททางการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นการบริหารการจัดท าและการพัฒนาหลักสูตร 
จึงเป็นวงจรของการปฏิบัติงานในเชิงการบริหารตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรต้อง
เป็นพลวัตและหากบกพร่องก็จะได้แก้ไขได้ทันกาล 
 การบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ในระดับโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องด้วยหลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งต่อการจัดการเรียน
การสอน หากโรงเรียนใดที่มีหลักสูตรที่ทันสมัย หมายความว่า มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ ท าให้
ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรก็ตกอยู่แก่ผู้เรียน    
ซ่ึงถือเป็นเป้าหมายสูงสุดตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ใช้อยู่ให้มีความ
ทันสมัยยิ่งขึ้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้เป็นหลักประกันได้ว่า 
ผู้ที่มารับบริการทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ได้รับความรู้ที่ทันสมัย เนื่องด้วยหลักสูตรเป็น
เครื่องมือหรือคัมภีร์ทางการศึกษาในแต่ละดับชั้น หลักสูตรที่จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสม
แก่วัย เมื่อน าหลักสูตรไปใช้แล้ว ผู้สอนหรือผู้ใช้ต้องมีการประเมินหลักสูตรเพ่ือต้องการค้นหาว่า
ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ หากพบว่าพฤติกรรม
ผู้เรียนไม่ครบถ้วน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนเองที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้อยู่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การพัฒนาในทุก ๆ ด้านต้องอาศัยฐานความรู้     
(Basic Knowledge) เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา (Human Development Center) ดังนั้นการพัฒนาคนให้ทันสมัยก็ต้องพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยด้วย 
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาโดยตรง จึงต้องมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามบทบาท
หน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้น าทางวิชาการ จึงควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความรู้และทักษะที่เชี่ยวชาญใน
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หลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะงานในขอบข่ายงานวิชาการ 2) มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ 3) มีความรู้
ความสามารถเชิงบูรณาการ 4) สามารถตั้งสมมติฐานจากผลการส ารวจข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
แล้วน ามาบรรจุเข้าในหลักสูตรได้เหมาะสม 
 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนต่างก็มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นในระดับต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรระดับชาติ ระดับหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
และหลักสูตรระดับชั้นเรียน เมื่อหลักสูตรในแต่ละระดับที่ใช้มาในระยะเวลาหนึ่งเกิดความไม่เหมาะสม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีฐานแนวคิดแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความเป็น
พลวัต (dynamic) ซึ่ง Skilbeck (1994) ได้เสนอลักษณะเด่นของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เป็น
พลวัตว่าการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เขาเชื่อว่า
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดความแตกต่างของหลักสูตรก็คือสถานการณ์ เพราะไม่สามารถ
คาดการณ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้ก่อนที่จะมีการส ารวจ
สถานการณ์จริงจึงขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็นวิธีที่สามารถ
น าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรที่ปรากฏการณ์
ที่ได้ท าขึ้นในสังคมแต่ละแห่งที่มีความแตกต่างกันจึงท าให้ไม่สามารถเจาะจงรูปแบบหลักสูตรที่เป็น
แบบเดียวกันได้ 
 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงบริบททางภูมิสังคมให้มากท า
หลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากกว่าให้ผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร ซึ่งถือเป็นจุดส าคัญของการ
จัดท าหลักสูตรและเป็นกระบวนทัศน์พ้ืนฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรเด็กต้องไปสู่สังคมในอนาคต 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการจัดการศึกษาแบบ inclusive education หลักสูตรจะต้องท าให้
ผู้ เรียนทุกคนมี พ้ืนฐานที่จะยืนอยู่ ได้ ในสังคมและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่ างสง่างาม            
(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2552) การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งได้มีผู้ให้
ทัศนะเก่ียวกับตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 อ านาจ  จันทร์แป้น (2542, หน้า 8–9)ได้ให้ทัศนะว่า ในการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นจะต้อง
อาศัยพ้ืนฐานทางปรัชญา สังคม และจิตวิทยา ประกอบการพิจารณาด าเนินการ นอกจากนั้นแล้วยัง
ต้องยึดหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตรอีกด้วย เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ดี มีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้ได้ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ซึ่งก่อนจะมีการพัฒนาหลักสูตรหรือจัดท าหลักสูตรนั้น 
จะต้องทราบถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ซึ่งได้แก่ การพิจารณาตอบค าถาม 4 ข้อต่อไปนี้ คือ 
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 1. จะพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
 2. จะก าหนดเนื้อหาหรือความรู้อะไร 
 3. จะให้ประสบการณ์อย่างไร หรือจะใช้วิธีสอนอย่างไรบ้าง 
 4. จะประเมินผลอย่างไร 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 32–40) ได้กล่าวเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักการพัฒนา
หลักสูตรไว้ว่า การจะพัฒนาสิ่งใดก็ตามให้เป็นระบบจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานที่สมเหตุสมผล  ซึ่งเป็น
หลักการในการพัฒนา โดยมีจุดเน้นที่วัตถุประสงค์และวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ หลักสูตรใด ๆ   
ก็ตาม แม้จะเน้นเฉพาะเจาะจงด้านใดด้านหนึ่งก็จะต้องประกอบด้วยโครงสร้างที่เฉพาะตัวในการที่จะ
พัฒนาหลักสูตรมีความจ าเป็นที่จะต้องชัดเจนในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน อันประกอบด้วยวัตถุประสงค์
ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งจะท าให้เป็นแนวทางในการเลือกและจัดระบบเนื้อหา รวมทั้ง
รูปแบบของการเรียนรู้และการสอนและท้ายสุดที่ขาดเสียมิได้ คือ การประเมินผล 
 หรรษา นิลวิเชียร (2547, หน้า 7) ได้อธิบายถึง ตัวบ่งชี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตร จะต้อง
เป็นกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร หรือสร้างใหม่ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
 ฉ่ า เชื้ออินทร์ (2554, ออนไลน์) กล่าวสรุปว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็นการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง ภายในท้องถิ่น ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดย
มุง่เน้นในการก าหนดจุดหมาย เป้าหมาย จุดประสงค์ เนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
 สุธี วรประดิษฐ์ (2554 ,ออนไลน์) การพัฒนาหลักสูตรเป็นการท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 
หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ 
เชื่อมโยงกันในมิติต่าง ๆ ได้แก่การวางแผนจัดท าหลักสูตรหรือยกร่างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ 
และการประเมินผลหลักสูตร 
 วิเชียร ยอดจักร (2555) กล่าวสรุปว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่ในโรงเรียนให้เกิดความเหมาะสมหรือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแก่ผู้เรียนจนผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนโดยจ าเป็นต้องมีหลักการในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดท า
อย่างเป็นกระบวนการ คือ มีขั้นตอนในการด าเนินงานที่ถูกต้องตามวิธีการ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรที่ช านาญการจากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท า ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรเป็น
ประจ า มีเอกสาร คู่มือการใช้หลักสูตร ส าหรับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ ศึกษาและท าความเข้าใจใน
หลักการ จุดหมาย โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร มีความชัดเจน มีหลักการในการพัฒนา
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หลักสูตรที่จัดท าอย่างเป็นกระบวนการ โดยอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงจาก
ครู พร้อมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตร จากผู้บริหาร ทั้งนี้ต้องค านึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ น าหลักสูตรที่สร้างและปรับปรุงแล้ว น าผลการประเมินไปใช้    

 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ที่

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่มีหลักการเรียนรู้โดยการกระท า (learning by doing) ตามแนวคิดทาง 
การศึกษาของ John dewey ซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกมานานแล้ว เป็น
การเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียน จากการเป็นผู้รับ มาเป็นผู้เรียน และเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้สอนหรือผู้
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน  ซึ่งเท่ากับเป็นการเปลี่ยนจุดเน้น
ของการเรียนรู้มาอยู่ท่ีผู้เรียนมากกว่าผู้สอน ดังนั้นในกระบวนการเรียนการสอนบทบาทของการเรียนรู้
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นวิธีการ
ส าคัญที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ในยุคข้อมูลข่าวสารเพราะเป็นการเรียนการ
สอนที่ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับการส่งเสริมความคิดและอ านวยความสะดวกให้สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนได้อย่างเต็มที่ การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งมีความส าคัญมากโดยเฉพาะในยุคปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย ท าให้การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
แตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ก าหนดว่า การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ในมาตรา 24 ยังได้ก าหนด
รายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่า ให้ โรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545) 

 การจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ส าคัญท่ีสุดในกระบวนการใช้หลักสูตร เพราะเป็น
กิจกรรมที่ใกล้ชิดกับเด็กและเด็กได้ปฏิบัติมากที่สุด การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่ครูและเด็กท า
ร่วมกัน ถ้าจะแยกออกเป็น 2 ส่วน ก็เป็น การเรียนคือ กิจกรรมที่เด็กท า และการสอนคือ กิจกรรม     
ที่ครูท า แต่ในทางปฏิบัติแล้วทั้งสองอย่างนี้ท าไปพร้อม ๆ กัน จึงเรียกรวมกันว่าการเรียนการสอน   
ตามแนวหลักสูตร กล่าวคือ ครูและนักเรียนร่วมกันด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางความ
สนใจ นั่นคือ เป็นกิจกรรมของเด็กโดยเด็กและเพ่ือเด็ก ครูเป็นผู้ด าเนินการให้กิจกรรมเป็นไปใน
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แนวทางตามที่แผนการสอนและคู่มือเสนอแนะไว้ เด็กเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ มากที่สุด ไม่ว่าจะ
เป็นการสอนโดยวิธีใด ๆ ก็ตามครูเป็นเพียงผู้ควบคุมและแนะน าเพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรประถมศึกษา      
มีหลักการและวิธีการเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1) กระบวนการเรียนมีความส าคัญเท่ากับเนื้อหา        
2) นักเรียนเป็นผู้แสดง ครูเป็นผู้ก ากับการแสดง 3) นักเรียนค้นหาความรู้ สรุป และตัดสินใจด้วย
ตนเอง 4) ปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี 5) ใช้วิธีการหลายอย่าง 6) เน้นกระบวนการกลุ่ม หลักการในการ
จัดการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ผู้สอนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจสาระส าคัญเลือกวิธีการให้เหมาะสม และ
ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างจริงจัง การจัดการเรียนรู้จะต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 1. ด้านความรู้ ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ภารกิจในการสอน ว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไร 
ผู้เรียนจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่จะเรียนรู้และโครงสร้างของความรู้ประกอบด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง
หลักการกฎเกณฑ์ไปจนถึงทฤษฎี อย่างมีล าดับขั้นตอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีหลักในการเรียนรู้ อย่างไรก็
ตามโรงเรียนจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ตลอดจนสาระให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วย 

 2. ด้านคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วยการที่ครูให้
ความรัก ความเมตตาต่อศิษย์จะท าให้ผู้เรียนเพ่ิมความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดพลังในการเรียนรู้ กล้าคิด 
กล้าท า ในสิ่งที่ถูกต้องเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

 3. ด้านกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่จะน าไปสู่การเน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด ควรเป็น       
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหา กระบวนการเรียนรู้ที่น ามาใช้ประกอบด้วย กระบวนการ
เรียนรู้ทั่วไปที่ใช้ได้กับหลาย ๆ วิชา เช่น กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น 
นอกจากนี้ในการเรียนรู้แต่ละวิชา กิจกรรมจะต้องเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้
เฉพาะวิชา เช่น วิชาวิทยาศาสตร์จะใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 4. การบูรณาการตามความเหมาะสม เนื่องจากการเรียนรู้สามารถเกิดได้ในทุกที่และทุก
โอกาส ทั้งการเรียนในห้องเรียน ในสภาพแวดล้อมและในธรรมชาติผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ปัญญาเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้และบูรณาการเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตจริง (สุวิทย์ และอรทัย, 2544) 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 หน้า 37) ได้กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา    
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่  

 1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์     
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การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติ
จริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง  ๆให้สมดุลกัน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 
ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการ เรียนรู้และ
การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วนในการจัดการเรียน     
การสอนตามความเหมาะสม 

 3. จัดให้มีสารสนเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง  ๆ โดยเน้นการนิเทศที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกัน หรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  
 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน 
 1. ผู้สอน เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการที่จะแปลมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

ทีเ่ป็นตัวหนังสือให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม น่าสนใจ และมีกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย
วิธีอย่างอิสระ จะต้องรู้จักเลือกปรับปรุงเทคนิคและวิธีการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนโดยไม่ใช้วิธีการเดียว ควรมีการดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาในแต่ละเรื่อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการ
เรียนรู้ 

 2. ผู้เรียน เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละ
คน มีความแตกต่างกันทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัด ความสนใจและความสมบูรณ์ของร่างกาย 
ผู้เรียนควรมีโอกาสร่วมคิด ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน และมีโอกาสเลือกวิธีเรียนได้
อย่างหลากหลาย ตามความเหมาะสมภายใต้การแนะน าของผู้สอน 

 3. เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ซึ่งผู้สอนจะต้องจัดเนื้อหาวิชาให้มีความสัมพันธ์กัน มีความ
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมของการจัดการเรียนรู้ 

 4. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์ช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 5. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีวิธีการที่จะจัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทางวิชาการ เช่น จัดห้องชวนคิด ห้องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
จัดระบบนิเวศน์จ าลอง จัดบริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยา ธรณีวิทยา ฯลฯ มีการดัดแปลง
ห้องเรียนให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ดี และจัดกิจกรรมที่เอ้ือ       
ให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 หน้า 20-22) ได้กล่าวถึง หลักในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มีรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้  

 1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เ พ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้

สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมองเน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้และคุณธรรม 

 2. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่

หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการรู้จักการเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

 กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึง
จ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแล้ว
จึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้     
การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

   4.1 บทบาทของผู้สอน 1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 2) ก าหนดเป้าหมาย ที่ต้องการให้
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เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และ
ความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย         
4) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  5) จัดเตรียมและ
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ใน   
การจัดการเรียนการสอน 6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมแซม
และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

 4.2 บทบาทของผู้เรียน 1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้
ของตนเอง 2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อความรู้  ตั้งค าถามคิดหา
ค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และ
น าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรม ร่วมกับกลุ่มและครู
ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้วิจัย เล็งเห็นความส าคัญจึงจัดให้การจัดเรียนการสอนเป็นประเด็นหนึ่งของการ
พัฒนาครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูทั้งทางด้าน
การพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนเป็นประเด็นหลักท่ีควรน าไปพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนของครู มีการ
ประชุมวางแผนเพื่อหาเทคนิคแนวการสอนใหม่ ๆ เพ่ือผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน ซึ่งได้มีผู้ให้ทัศนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ด้านการจัดการเรียนการสอนไว้สอดคล้องกัน ดังนี้ 

 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2544 หน้า 64) ยังได้ก าหนดหลักการพ้ืนฐานของโครงสร้างการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ว่าจะต้องประกอบด้วย 7 ส่วนประกอบดังนี้ ได้แก่      
1) ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน ตั้งแต่การรับผิดชอบเลือกวางแผนในสิ่งที่ตนจะเรียน 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน การเลือกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการประเมินผล
การเรียน 2) เนื้อหาวิชาที่ยังมีความส าคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ 3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 4) สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน     
5) ครูอาจารย์คือผู้อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งเรียนรู้ 6) ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในมุมที่ต่าง
จากเดิม มีความมั่นใจและสามารถควบคุมตนเอง มีวุฒิภาวะสูงและมีส่วนร่วมมากขึ้น และ 7) การศึกษา
คือการพัฒนาประสบการณ์และการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้านพร้อมกันไป  

 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2543) ให้ทัศนะเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอน
ว่า ผู้เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลางและเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและแท้จริงแล้วอาจ
กล่าวได้ว่าได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว ประเทศไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาหลักสูตร
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การเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนส าคัญที่สุดแต่ยังคง
เป็นความพยายามที่ยังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก และในปี พ.ศ.2542 แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  และ
ชัดเจนกว่าครั้งใด ๆ เพราะได้ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องยึดถือปฏิบัติและจัดด าเนินการให้เกิดขึ้นให้ได้   

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้จัดท าคู่มือการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลได้
ก าหนดขอบข่ายการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีขอบข่ายเกี่ยวกับ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน       
การสอนฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด การเรียน การสอน
ตามความเหมาะสม การนิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน การพัฒนาครู 
อาจารย์ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน  

 มยุรี ซาวจ าปา (2550) ได้ศึกษาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาม่อนจอง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการเรียนการสอนผลการศึกษา 
พบว่า กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ คือ การรายงานผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคเรียน การน าปัญหาจาก
การเรียนการสอนมาปรับปรุงผลการจัดการเรียนรู้ เตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับความพร้อมของ
นักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

 ส าหรับ ศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท์ (2550) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ดีก็
จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนจะมีประสิทธิภาพ
หรือไม่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการสอนของครูโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ครูจึงควรศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถติดตามวิธีการหรือเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
อันน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จอห์น บีแคร์รอล (Carroll 1974 หน้า 116-118) ได้เสนอหลักการส าคัญจาก
งานวิจัย เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จไว้ 5 ประการดังนี้ 1) ความถนัดของ
ผู้เรียน (Learner’s Aptitude) ผู้เรียนย่อมมีความแตกต่างกันในด้านความถนัดในการเรียนรู้การใช้
เวลาของผู้เรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันแต่ทุกคนสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้         
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2) ความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียน (Learner’s Intelligence) ผู้เรียนย่อมมีความสามารถทาง
สติปัญญาที่แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ก็ย่อมแตกต่างกันด้วยในชั้นเรียน แต่ละชั้น ย่อมจะมี
ผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาแตกต่างกัน 3) ความอุตสาหพยายามของผู้เรียน (Learner’s Perseverance) 
แต่ละคนย่อมมีความสนใจและความต้องการในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และย่อมจะมีผลต่อแรงจูงใจ
พร้อมทัง้ความใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วย 4) คุณภาพในการสอน (Quality of Instruction) 
กลวิธีการสอนที่แตกต่างกัน ย่อมมีผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนแตกต่างกัน การสอนที่ดีย่อมท าให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 5) โอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) ผู้เรียนที่มีโอกาสใน
การเรียนรู้มากย่อมมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ได้ดี ผู้สอนจะเป็นผู้ให้โอกาสในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้โดย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ 
ของการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จนั้น ผู้สอนจะต้องค านึงถึงผู้เรียน (ข้อ 1-3) ในด้านความ
แตกต่างทางสติปัญญาความสามารถและความสนใจความสามารถของผู้สอน (ข้อ 4-5) จะเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้มากท่ีสุด
กลวิธีการสอนที่เหมาะสม จึงควรจัดให้เหมาะกับขั้นตอนในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนอย่างรู้แจ้ง (Mastery Learning) 

 โดยสรุป การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและการปฏิบัติจริง โรงเรียนจัดหาเอกสารคู่มือที่เกี่ยวกับการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการนิเทศการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสม มีการจัดประชุมวางแผนน าเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
อันน าไปสู่ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 
             การศึกษาในปัจจุบัน สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทและความส าคัญต่อการ
เรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย        
วิจิตร ศรีสอ้าน (2550) ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องครูกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทย ว่าการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ ถ้าเรา
รู้จักใช้ก็จะช่วยเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ครูยุคใหม่ต้องรู้จักใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือของการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ของการเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การศึกษา เราจะพัฒนาบทเรียนเพื่อน าเสนอโดยคอมพิวเตอร์ผ่าน Internet เข้าสู่ระบบ E-Learning 
โดยมีส่วนที่คัดสรรมาจากสิ่งที่เหมือนการเลือกหนังสือเลือกต ารา ส่วนที่สร้างขึ้นหากจะใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือครูก็ต้องพัฒนาบทเรียนที่เรียกว่า Courseware ให้ได้ด้วย 
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 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์รวมทั้งมีความยืดหยุ่น 
สนองความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา        
ทุกสถานที่ เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งอ่ืน ๆ สื่อที่จะน ามาเพ่ือจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรจะมี
ลักษณะดังนี้ 1) เน้นสื่อเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองทั้งของผู้เรียนและผู้สอน 2) ผู้เรียนและ
ผู้สอนสามารถจัดท าหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง 3) รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ควรมีหลายแบบ เพ่ือ
ส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่ากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง และสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาจึงไม่
จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะหนังสือเรียนเท่านั้น ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อทุ กประเภท 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความหมายของค าว่า สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาไว้ดังนี้ สื่อการเรียนรู้ (educational material) หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการวัสดุของจริง
เครื่องมือที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซี่งมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์การเรียนรู้ 
ส าหรับน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนดไว้ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา (educational technology)  หมายถึงความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติของการออกแบบ การ
พัฒนาการใช้ การจัดการ และการประเมินของกระบวนการ และทรัพยากรส าหรับการเรียนรู้นวัตกรรม
การศึกษา (educational innovation)  หมายถึง แนวความคิดในการปฏิบัติหรือสิ่งใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยใช้
มาก่อน อาจช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ได้
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ดังนั้นผู้บริหารควรต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น าการใช้สื่อการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียนดังนี้ 1) การจัดท าและจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้ 2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 3) จัดท าและ
จัดหาสื่อการเรียนรู้ ส าหรับการค้นคว้าของผู้เรียน และส าหรับเสริมความรู้ของผู้สอน 4) ศึกษาวิธีการ
เลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมหลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ 
5) ศึกษาวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ 6) จัดหาหรือจัดให้มีแหล่ง       
การเรียนรู้ 7) จัดให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับสื่อ และ 8) การใช้สื่อ
การเรียนรู้เป็นระยะ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2542)  
 จะเห็นได้ว่าสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการจัดการศึกษา
ทุกระดับได้พยายามแข่งขันกันสร้างห้องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความทันสมัยของโรงเรียน โดยมิได้ค านึงถึงกระบวนการบริหารจัดการและด าเนินงานให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นให้คุ้มค่าและตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (2555) 
ได้เสนอแนวทางในการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดดังภาพที่ 2.8 



50 
 

 

 
 

การบริหารและก าหนดนโยบาย 
 
 
   โครงสร้างพื้นฐานทาง ICT                 ระบบบริหารสารสนเทศ 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะครู      สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 
 

ภาพที ่2.8 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในสถานศึกษา (วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, 2555)  
 
 จากภาพที่ 2.8 มีรายละเอียดดังนี้ 1) การบริหารและการก าหนดนโยบายผู้บริหารจ าเป็น  

ต้องจัดตั้งคณะท างานเฉพาะเพ่ือความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการด าเนินงานอีกทั้งต้องมีการ
ก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจนเพ่ือเป็นเข็มทิศให้แก่ผู้รับผิดชอบ           
2) โครงสร้างพ้ืนฐานทาง ICT ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  
ที่เพียงพอ แต่อยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ความจ าเป็นทันสมัยและคุ้มค่าต่อการลงทุน 3) ระบบ
จัดการสารสนเทศต้องมีการจัดหาหรือพัฒนา ระบบจัดการสารสนเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะงานและนโยบายของโรงเรียน ภายในกรอบแนวคิดที่ว่าดูดี ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน     
4) การพัฒนาสมรรถนะครู ครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ประกอบด้วยทักษะพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ พัฒนา และวิจัยสื่อ 
นวัตกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตและทักษะ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอีกท้ังการด าเนินงานต้องตั้งอยู่บนฐาน
ของความต้องการของครู การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและการสนับสนุน ที่เหมาะสมกับเวลา
และสถานที่ที่ครูต้องการ 5) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน โรงเรียนต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีอยู่ในการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างระบบบริการที่เอ้ือแก่ผู้เรียนทั้งเวลาและสถานที่ส่งเสริมและเปิด
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โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้สร้างกระบวนการ
เรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูในยุคปฏิรูปการศึกษา และยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักวิชาการ
และนักการศึกษา ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน     
ไว้คล้ายคลึงกันดังนี้ 

 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2545) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้แก่ 1) ศึกษาวิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 2) ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางาน 4) ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา 
พัฒนา และการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 5) การประเมินผลการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 212) ยังกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการใช้สื่อการสอน
ไว้ดังนี้ 1) สร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิด และได้ประสบการณ์ ตรงมากขึ้น       
2) เร้าความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา 3) ให้นักเรียนนักศึกษา
สามารถจ าสิ่งที่เรียนได้ในระยะยาว 4) น าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่าง ๆ มาสู่ห้องเรียนได้
มากขึ้น 5) สร้างพ้ืนฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 6) เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจ
บทเรียนและเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 7) เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 8) เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ทบทวนสรุป และท าให้เนื้อหาวิชาสัมพันธ์กัน 9) เสริมสร้างกิจกรรมที่แปลกออกไป และให้
นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในบทเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ 10) ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเรียนได้เร็วข้ึน 

 ดังนั้น งานสื่อการสอนจึงเป็นการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใช้สื่อการสอนควรค านึงถึงการจัดท าและ        
การเลือกใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ด้วย 

 ส าหรับ หนูม้วน ร่มแก้ว (2547) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่า 
เทคโนโลยีทางการศึกษามีความส าคัญต่อการศึกษา สรุปได้ดังนี้ คือ เทคโนโลยีช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้
เร็วและกว้างขวางมากขึ้น เป็นการเปิดทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน ท าให้    
การจัดการศึกษามีระบบมากขึ้น และเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา อีกท้ังโอกาสของทุกคนในการ
เข้ารับการศึกษามีมากขึ้น ตลอดจนช่วยให้วิถีทางการเข้าสู่การศึกษา 

 จริยา เหนียนเฉลย (2549) กล่าวว่า สื่อการสอน เป็นการน าสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน
โดยตรงซึ่งหมายถึง การน าวัสดุ เครื่องมือ และวิธีการมาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ เนื้อหาไปยัง
ผู้เรียนได้เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน ได้ผลตรงตามจุดมุ่งหมายสื่อการสอน
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จะท าให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา เป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดความรู้สึกความคิดเห็นระหว่างครู
และนักเรียน ช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องราวที่ครูสอนได้เร็วและจ าได้อย่างถาวร สามารถเรียนรู้ได้มาก
ขึ้น ท าให้นักเรียนรู้จักการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นสื่อการสอนถือว่ามีความจ าเป็นในการเรียนรู้ 
เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากท าให้ครูต้องสอนเนื้อหาวิชามากขึ้น จ านวน
นักเรียนเพ่ิมมากข้ึน สื่อการสอนมีความส าคัญในการสอนที่จะเน้นเอกัตตบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ด้วย
เหตุที่นักเรียนมีภูมิหลังและความพร้อมแตกต่างกัน ครูจึงต้องรู้จักใช้สื่อการสอนและเทคนิคที่จะท าให้
นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนและเกิดประสิทธิผลในการเรียน ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทต่อการเรียนการ
สอนดังต่อไปนี้ 
 1. ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น เพราะผู้เรียนเกิดความเข้าใจเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 2. ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ในปริมาณมากข้ึน ในเวลาที่ก าหนดไว้ 
 3. ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรียนการสอน 
 4. ช่วยให้ผู้เรียนจ า สร้างความประทับใจ และการเรียนรู้มีความคงทน 
 5. ช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในกระบวนการเรียน 
 6. ช่วยให้สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนรู้ได้ล าบาก เพราะ 
 6.1 ท าสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 
 6.2 ท าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น 
 6.3 ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วให้ดูช้าลง 
 6.4 ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงช้าให้ดูเร็วขึ้น 
 6.5 ท าสิ่งที่ใหญ่มากให้ย่อขนาดลง 
 6.6 ท าสิ่งที่เล็กมาให้ขยายขนาดข้ึน 
 6.7 น าอดีตมาให้ศึกษาได้ 
 6.8 น าสิ่งที่อยู่ไกลหรือลี้ลับมาศึกษาได้ 
 สุนันทา บุญประสิทธิ์ (2548) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้      
ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านความคิดผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดรวบ
ยอดได้ง่ายขึ้น รวดเร็วข้ึน ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

 ศิริพรรณ ดิลกวัฒนานันท์ (2551) กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนการสอนของทั้ง
ผู้สอนและผู้เรียน คือ การวัดและประเมินผลการศึกษา เพราะท าให้สามารถทราบถึงผลการเรียน และ
การสอนนั้น ๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หลักการของการวัดผลการศึกษา คือ ต้องวัดให้ตรง
กับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม ระวังความคลาดเคลื่อน
หรือความผิดพลาดของการวัด ประเมินผลให้ถูกต้อง และใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า ส าหรับจุดมุ่งหมายของ
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การวัดผล คือ การตรวจสอบการสอนของผู้สอนและการเรียนของผู้เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะปฏิบัติ และเจตคติซึ่งเทคนิคท่ีใช้ในการวัดผลนั้น ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระท่ีเรียน 
เทคนิคแต่ละชนิด 

 วัชรี เลี่ยนบรรจง (2553) ได้สรุปถึง การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ ว่าผู้บริหารควรจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมส าหรับบริการครู จัดระบบการผลิต การยืม การเก็บ
รักษา การซ่อมแซมให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งควรส ารวจความต้องการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร (2553) กล่าวโดยสรุปว่า สื่อการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญในการจัดการศึกษา ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความราบรื่น การพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการสอน จึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ นอกจากนี้ โรงเรียนควรที่จะมี       
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ครูได้มีการใช้และผลิตสื่อ และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศีกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

 วิเชียร  ยอดจักร (2555) ได้สรุปว่า สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน หมายถึง การร่วมกัน
วางแผนจัดหา วัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น สื่อเทคโนโลยีต่าง  ๆ     
การจัดหาวัสดุเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน   
การอ านวยความสะดวกในการใช้ การจัดเก็บและบ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน การสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาและวิธีการสอน และการจัดเก็บและบ ารุงรักษาสื่อการสอน 
 สรุปได้ว่า การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจความ
ต้องการ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน จัดหาสื่อ จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือซื้อวัสดุอุปกรณ์มาจัดท าสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมผลิตสื่อ    
การเรียนการสอน มีการสนับสนุนให้ครูผู้สอน ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดหาวัสดุ
ประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ประสานความร่วมมือใน
การผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ก าหนดสื่อที่
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และวิธีการสอน ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการสอน มีการ
จัดท าทะเบียนสื่อ พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการใช้ การจัดเก็บและบ ารุงรักษาสื่อการสอน 
 ด้านการวัดผลและประเมินผล 
 การวัดผลประเมินผล ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญของการจัดการศึกษาเพราะเป็น
กระบวนการ ท าให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนความพยายามต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะ
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรนั้น ประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด 
เพ่ือที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการประเมินที่ส าคัญไว้ 3 แนวทาง คือ 1) การประเมิน
จากสภาพจริง เป็นการประเมินที่เน้นทักษะการคิดอย่างซับซ้อน ความสามารถในการแก้ปัญหาการ
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แสดงออก รวมถึงการปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินลักษณะนี้มี
ประสิทธิภาพ เมื่อประเมินการปฏิบัติของผู้เรียนในสภาพที่เป็นจริง ซึ่งประเมินได้จากแฟ้มสะสมผลงาน 
การจัดนิทรรศการ การแสดง การทดลอง การบันทึกของผู้เรี ยน ผู้สอน และการน าเสนอผลงาน          
2) การประเมินภาคปฏิบัติคือการทดสอบความสามารถในการท างานของผู้เรียนภายใต้สถานการณ์และ
เงื่อนไขท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด การประเมินภาคปฏิบัติสามารถประเมินได้ 3 ลักษณะ คือ 
ประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต และประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตผสมผสานกัน ลักษณะ
ส าคัญของการประเมินภาคปฏิบัติ คือก าหนดวัตถุประสงค์การวัดอย่างชัดเจน มีการก าหนดวิธีการ
ท างาน ก าหนดความส าเร็จของงาน มีค าสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน ครูผู้สอนสามารถ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ การสืบค้น การสังเกต   
การวิเคราะห์ และการทดสอบ 3) การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มสะสมผลงานเป็นแนวทางหนึ่ง
ส าหรับใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานเป็นการประเมินผลงานที่ ให้ผู้เรียน        
ได้แสดงการกระท า ผลิต หรือสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง เพ่ือประเมินความก้าวหน้าขอ ง             
การเรียนและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ในการประเมินผลจากแฟ้มสะสมผลงานนั้น ครูและนักเรียน      
จะต้องค านึงถึงหลักการที่ส าคัญ ๆ 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการเรียนการสอน และด้านความ
เสมอภาค (วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2544 หน้า 37) 
 โรงเรียนต้องพิจารณาจัดท าเอกสารการประเมินผลการเรียน เพ่ือใช้ประกอบการ
ด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลตามท่ีเห็นสมควร เช่นเอกสารการแสดงผลการเรียนของผู้เรียน 
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชาต่าง ๆ และแบบแสดงผลการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ระเบียนสะสมแสดงพัฒนาการด้านต่าง ๆ และแบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการก าหนดเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ โรงเรียนทุกแห่งต้องใช้
เหมือนกันเพ่ือประโยชน์ในการสื่อความเข้าใจที่ตรงกันและการส่งต่อได้แก่ เอกสารแสดงผลการเรียน 
เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
การเทียบโอนผลการเรียน ให้โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนโดยการน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการในรูปแบบต่าง ๆ และหรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็นผล     
การเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่ก าลังศึกษาอยู่ การพิจารณาการเทียบโอน
สถานศึกษาสามารถด าเนินได้ดังนี้ 1) พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาซึ่งจะให้ข้อมูลที่ ความสามารถ 
แสดงความรู้ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 2) พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง 
การทดสอบ การสัมภาษณ์ ฯลฯ 3) พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติจริงทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2545) 
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 หลักการวัดผลการศึกษา 
 1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผลจะเป็นสิ่งตรวจสอบ
ผลจากการสอนของครูว่า นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายการสอนมากน้อยเพียงใด 
 2. เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสม การวัดผลครูต้องพยายามเลือกใช้เครื่องมือวัดที่
มีคุณภาพ 
 3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อจะใช้เครื่องมือชนิดใด ต้อง
ระวังความบกพร่องของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของครู  
 4. ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง เช่น คะแนนที่เกิดจาการสอนครูต้องแปลผลให้ถูกต้อง
สมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม  
 5. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า จุดประสงค์ส าคัญของการวัดก็คือ เพ่ือค้นและ พัฒนา
สมรรถภาพของนักเรียน ต้องพยายามค้นหาผู้เรียนแต่ละคนว่า เด่น - ด้อยในเรื่องใด และหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขแต่ละคนให้ดีขึ้น 
 สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 พบว่า หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐาน        
สองประการคือ 1) การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2) การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตาม
ตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับ    
ชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดผลและการประเมินผล เป็นตัวบ่งชี้ที่ท าให้ทราบถึง คุณภาพมาตรฐานของผู้เรียนที่
เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้ด าเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ มีนักวิชาการ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ไว้ดังนี้ 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2541) ได้ให้แนวทางการปฏิบัติการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน ดังนี้ 1) ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน              
2) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้
ครูด าเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง            
จากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 4) จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผล
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การเรียนจากโรงเรียนอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด             
5) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
 สมภูมิ อัจฉริยพรหม (2547 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม อ าเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจับพบว่า สภาพปัญหา ก่อนการพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่สามารถจะท าการวัด
และประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงควบคู่กันไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้ เนื่องจากการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ใช้     
กลยุทธ์ในการพัฒนาทั้ง 5 กลยุทธ์ คือ การมอบหมายให้ศึกษา เอกสาร การประชุมปฏิบัติการ
การศึกษา ดูงาน การมอบหมายให้ปฏิบัติ และการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ผลปรากฏว่า ผลการ
ทดสอบก่อน-หลัง การศึกษาเอกสารได้คะแนนก่อนการศึกษาเอกสารเฉลี่ยร้อยละ 49.00 หลังจาก
ศึกษาเอกสารแล้วได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.00 มีคะแนนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 12.00 ผลการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบก่อน การประชุม
ปฏิบัติการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.00 และหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
63.00 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.00 จากคะแนนที่เพ่ิมขึ้นจากการทดสอบทั้งสองครั้งสรุปได้ว่าครู
มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น แต่ยังมีกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียน
บางกิจกรรมที่ยังไม่เข้าใจ จึงได้ด าเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ผลของการด าเนินการตามกลยุทธ์
ปรากฏว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบัติได้ถูกต้องและมั่นใจยิ่งขึ้นโดย
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการวัดและประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง โดยใช้
กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การมอบหมายให้ศึกษาเอกสาร การประชุมปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน    
การมอบหมายให้ปฏิบัติ และการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานท าให้บรรลุเป้าหมาย คือ บุคลากรครูมี
ความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานในชั้นเรียนได้อย่างมีความมั่นใจ และนักเรียนมี
ส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของครูมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 สุนันทา บุญประสิทธิ์ (2548) สรุปว่าการวัดผลและประเมินผลมุ่งเน้นที่ผลผลิตคือคุณภาพ
ของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง โดยลดความส าคัญ
ของการใช้ข้อสอบ เพ่ิมการสังเกตพฤติกรรมและรวบรวมผลงานนักเรียน 
 ภูไท สุวรรณเพชร (2550) ก็ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาใน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการวัดและประเมินผลปรากฏผลปฏิบัติ คือ   
ได้มีระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน ก าหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน การประเมินผล      
การด าเนินงาน วัดและประเมินผลตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวัดและประเมินผลตามสภาพ
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จริงของผู้เรียน จัดระบบของข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน ประชุมชี้แจง
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการวัดผลการเรียนของนักเรียนตามที่หลักสูตรก าหนด 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน้า 27) ได้กล่าวถึงหลักในการวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ว่าการวัดและการประเมินผล การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผล
การเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการ
พัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและ
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ได้กล่าวว่า การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน
ของนักเรียน หมายถึง การที่ผู้บริหารประชุม ชี้แจง ให้ครูเข้าใจ จัดหา เอกสาร คู่มือครู และระเบียบ
ว่าด้วยการวัดและประเมินผล ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครูสร้างแบบทดสอบที่หลากหลาย 
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเรียน ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
 วิเชียร ยอดจักร (2555) กล่าวโดยสรุปว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึงการร่วมกัน
วางแผนการวัดและการประเมินผลภายในโรงเรียน การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน การจัดท าเอกสารเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลอย่างครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  การวัดผล
และประเมินผล และน าผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน การปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลให้มีคุณภาพ 
 แขก บุญมาทัน (2556) จากการศึกษาเอกสารพบว่า การวัดและประเมินผลเป็นกิจกรรม
ทางการศึกษาที่มีความส าคัญในการพัฒนาและตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียน คุณภาพการจัด    
การเรียนการสอนของครูและประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาของผู้บริหารซึ่งหน่วยงานทาง   
การศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551
ก าหนดแต่เนื่องมาจากหลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงดังนั้น  ครูจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการวัดและประเมินผลไปตามหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูป
การศึกษา 
 กล่าวโดยสรุป การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การชี้แจงให้ครูเข้าใจ จัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้เอกสารเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ
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ประเมินผล ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าเอกสารเพื่อใช้ใน การวัดผล
และประเมินผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้ร่วมกันวางแผนการวัดและประเมินผล
ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จัดให้มีการอบรมหรือเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล จัดท าหรือปรับปรุงเครื่องมือในการ
วัดและประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ น าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน และไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
 สภาพการศึกษาในปัจจุบัน การวิจัยด้านการศึกษามีแนวโน้มการท าวิจัยมากขึ้นในทุกระดับ 

เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งในการสืบค้น เพ่ือการค้นหากฎหรือข้อความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ
พฤติกรรม เพ่ือใช้ในการพยากรณ์และควบคุมปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้และมีความสามารถในการท าวิจัยการใช้ การชี้แนะ
การจัดท าวิจัยในโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ด้านการบริหารโรงเรียนครูผู้สอน
จะต้องให้ความส าคัญเช่นกัน เพ่ือใช้การวิจัยในการแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ การวิจัยมีความส าคัญและจ าเป็นที่บุคลากรทางการศึกษา ทั้งผู้บริหารและ
ครูผู้สอนทุกระดับจะต้องศึกษาท าการวิจัย เมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (อ้างใน นิตยา ภัสสรศิริ, 2547, หน้า 93) การวิจัยในระดับ
โรงเรียนได้รับการกล่าวถึงทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ การพัฒนาครู และพัฒนาผู้เรียน ในหมวด 
4 มาตรา 24 (5) ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 ระบุให้ผู้สอน
ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยนัยนี้ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการ
วิจัยในโรงเรียนเพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาโรงเรียน ส าหรับประเด็นการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนแต่ละแห่ง เช่น วิจัยเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารและเพ่ือพัฒนาการสอน เช่น การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยในโรงเรียนที่เกิดจาก
แนวคิดของการบูรณาการ วิธีปฏิบัติงานกับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ด้วยครูเอง ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้เรียน และเข้าใจสภาพการเรียนการสอนอย่าง
แท้จริง ในท านองเดียวกัน พันธณีย์ วิหคโต (2545, หน้า 1) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจ
ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนรู้ คือ ครู มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนฉะนั้นครูจึงต้องมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ต้องมีการคิดค้น
แสวงหาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด 
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ดังนั้น การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือการวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นกระบวนการที่ครูสามารถน ามาใช้
ในการศึกษาค้นคว้าหาค าตอบควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและผลการวิจัยได้น ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของครู 
ทุกคนที่จะต้องแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนการน ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้จึงเป็นยุทธวิธีที่ช่วยให้
ครูได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและข้อมูล
ยืนยันที่สามารถตรวจสอบได้และเพ่ือให้ครูผู้สอนได้เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้ ไมตรี บุญทศ 
(2549, บทน า) ได้ให้ความเห็นว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญยุทธศาสตร์
หนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการรับรู้ สร้างองค์ความรู้และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
การน าการวิจัยมาใช้ถือว่าเป็น การสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งร่วมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ผลการวิจัยครูสามารถ
น าไปพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ก้าวหน้าอันน าไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพต่อไป ซึ่งกรมวิชาการ   
(อ้างในไมตรี บุญทศ, 2549, หน้า 6) ได้ก าหนดให้น าการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้มาใช้เป็น
กระบวนการควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้และด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ดังนี้ 1) การใช้ 
การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนท าวิจัย เพ่ือใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้ 2) การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนสามารถท าวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษา 
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 3) การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งให้ผู้บริหารท าการวิจัยและน า
ผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งจัดท านโยบาย และวางแผนบริหารจัดการโรงเรียนซึ่ง  
เข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2547, หน้า 243) ให้ทัศนะว่า การวิจัยส่วนใหญ่มุ่งไปที่การพัฒนากระบวน การ
และผลผลิตของโรงเรียน ซึ่งผลของการวิจัยช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน ดังนี้ 1) ช่วยวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาและความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการ 2) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจนมีคุณค่า
เพ่ือการตัดสินใจและการวางแผน 3) ให้ข้อมูลป้อนกลับในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) แสดงให้เห็น
จุดอ่อน ความไม่สมดุล ความบกพร่องหรือความผิดปกติที่ก าลังเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น   
5) ช่วยในการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานและคุณภาพของการบริหารโรงเรียน  และ 6) ให้
ข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือการก าหนดนโยบาย 

 
 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 การวิจัยในชั้นเรียน ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนการน าวิจัยเข้า

ไปช่วย จะท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูสามารถน าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย      
ของหลักสูตรได้ ครูจ าต้องมองให้เห็นองค์ประกอบและภารกิจต่าง ๆ ในระบบการเรียนรู้ทั้งด้านปัจจัย 
กระบวนการและผลผลิตให้ชัดเจน และเชื่อมโยงปัจจัยทั้งปวงเป็นองค์รวมเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นใน



60 
 

ระบบการจัดการเรียนรู้ อาจเกิดขึ้นในระดับปัจจัยหรือกระบวนการหรือผลผลิต ก็ได้กระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนจึงมีส่วนช่วยในการค้นหาค าตอบของสาเหตุปัญหาหรือข้อบกพร่องทั้งระบบการเรียน     
การสอนนั้น ๆ ครูที่จะท าการวิจัยได้ส าเร็จจ าเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารโรงเรียนที่ให้
อิสระในทางความคิด อิสระในการท างานค้นคว้าทดลองที่สอดคล้องกับความต้องการความสนใจของ
ครูผู้ท าวิจัย เพ่ือครูจะได้ค้นพบปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนที่มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขนั้น ผู้สอนจะต้องค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนรู้อยู่ เสมอ ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างควรมีการแก้ไข
กิจกรรมการเรียนรู้ใดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้บ้าง กระบวนการที่ว่านี้เป็นกระบวนการที่น าวิจัยเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่ งของการเรียนการสอนนั่นเอง ซึ่ งเป็นการสอดคล้องกับข้อสรุปต่าง  ๆ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่ก าหนดให้เป็น
ภารกิจของผู้สอน 3 ประการ ที่ต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน คือ ประการแรก จัดกระบวนการเรียนการ
สอน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 24 (5)) ประการที่สอง ท าวิจัยเพ่ือ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา (มาตรา 30) ประการที่สาม    
น าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็น 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นั้น เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา     
การเรียนรู้ในทางปฏิบัติ การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
และเสริมซึ่งกันและกันเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  จนบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรในที่สุด ฉะนั้นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาจึงเป็นการวิจัยที่ครูได้ปฏิบัติในชั้นเรียน
กับนักเรียนที่ตนรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
น าผลที่ค้นพบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส าหรับ วันทิพย์ สินสูงสุด (2549, หน้า 16) 
กล่าวไว้ว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยโดยครูผู้สอนน าปัญหาที่เกิด
จากการเรียนการสอน ท าขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน  ครูผู้สอน
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งใช้ผลของการวิจัย สามารถเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมโรงเรียนหรือต่างโรงเรียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยได้ ทั้งนี้ ไมตรี บุญทศ (2549, หน้า 2) ได้กล่าวถึงจุดเด่นของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการไว้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีจุดเด่นคือ การวิจัยต่อเนื่องกันเปรียบเสมือนเกลียว (Spiral) 
คือผลของการประเมินการปฏิบัติงานอาจน าไปสู่การวางแผน และการปฏิบัติงานใหม่จนกว่าจะ
บรรลุผลตามจุดหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1 การวางแผนจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์หลักสูตรการวิเคราะห์
ผู้เรียน สภาพแวดล้อมและชุมชน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดท าแผนการสอนสื่อ 
เครื่องมือการวัดและประเมินผล 
 ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน ที่วางไว้   
โดยเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย และกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 ขั้นที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ ครูสังเกตและประเมินนักเรียนระหว่างสอนและหลัง
สอนโดยใช้กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลายวิธี หากพบปัญหาการเรียนการ
สอน ให้หาวิธีการแก้ไขโดยใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนา แก้ปัญหาต่อไปมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 1) วางแผน
แก้ปัญหา พัฒนา วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและก าหนดวิธีการแก้ไข สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2) จัดกิจกรรมแก้ปัญหา พัฒนา เป็นขั้นทดลองใช้นวัตกรรมและเครื่องมือที่
สร้างข้ึน สังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ประเมินผล เป็นขั้นที่ครูน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์
และสรุปผลการทดลอง แก้ปัญหา พัฒนานั้น 
 ขั้นที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้ เมื่อครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้แล้ว     
ครูต้องบันทึกผลที่ได้รับหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนไว้ท้ายแผนทุกครั้ง หรือเขียนสรุปเป็น
รายงานวิจัยหน้าเดียว โดยมีประเด็นของการน าเสนอดังนี้ 1) ปัญหาที่เกิดขึ้น/สิ่งที่ต้องการพัฒนา    
2) วิธีการที่ใช้ในการแก้ไข/พัฒนา 3) วิธีด าเนินการแก้ไข 4) ผลที่เกิดขึ้นพร้อมข้อเสนอแนะ 
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     4. การรายงานผล 

การวิจัยในชั้นเรียน 

 กระบวนการของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้และแนวทางปฏิบัติที่น าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้    
ที่เชื่อถือได้ สามารถน าผลการค้นพบมาแก้ไขการเรียนรู้หรือตัดสินใจเพ่ือพัฒนา การจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ดังปรากฏในภาพที่ 2.9 
 
 
                  1. การวางแผนจัดการ 

 
      
        2. การจัดการเรียนรู้                                      
  
                มี 
         3. ประเมินผล                            
                                                   
       

ไม่มี 
 
 
 

ที่มา: นพเก้า ณ พัทลุง. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน.หน้า 14 
 
 ภาพที่ 2.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 จากภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนพบว่ามีบางสิ่ง

ที่จ าเป็นต้องพัฒนา ผู้สอนจ าเป็นต้องท าการวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาผู้เรียน
และน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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1. ส ารวจ วิเคราะห์ และก าหนด 

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

5. วิธีด าเนินการแก้ปัญหา 

6. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด 

7. การทดลอง รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผล 

8. การเขียนรายงานการแก้ปัญหา 

3. การวางแผนการแก้ปัญหา 

4. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ส าหรับการวิจัยในชั้นเรียนมีขั้นตอน ดังรายละเอียดตามแผนภาพ 
 

มีปัญหา 
                         

 
   
    
 
   
     
 
    
     
 
   
     
 
   
    
 
   

 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 2.10 ขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
 



64 
 

 ปัจจุบันการท าวิจัยเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากบุคคลในวงการต่าง  ๆ ที่ เห็น
ความส าคัญของการท าวิจัย การวิจัยเป็นการด าเนินอย่างมีกระบวนการ ตั้งอยู่บนรากฐานของการมีเหตุ
มีผล สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน มีการจดบันทึก รายงานผลการวิจัยได้อย่างละเอียดและน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาตนเองและสังคมในทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งด้านการศึกษาที่โรงเรียนสามารถน า
ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาได้เช่นกัน 

 ชัยภัทธ สว่างภพ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวิจัยใน        
ชั้นเรียนโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบสภาพปัญหาว่าบุคลากร
ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถท าการวิจัยในชั้นเรียนได้ จึงได้น าวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครู
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 5 ขั้นผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน        
การนิเทศการวิจัยในชั้นเรียนนั้นช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 

 เจตนา เจริญศิริ (2547) กล่าวว่าการวิจัยในชั้นเรียนนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ท าการวิจัย
ในการใช้ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  ท าให้เกิดความรู้
ความสามารถ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และยังเป็นข้อมูลในการน าไปใช้พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น
ครูมืออาชีพ ดังนั้นครูผู้ท าการวิจัยในชั้นเรียนทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือประโยชน์สูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

 ประวิต เอราวรรณ์ (2547, หน้า 56-57) ได้กล่าวถึงข้อดีการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไว้ว่า 
1) การจัดท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูท างานอย่างเป็นระบบ เห็นภาพของงานตลอดแนว 
และมีการวางแผนในการท างาน 2) ช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยวิธีการสอนที่ดี และ
มีผลการวิจัยรองรับ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการสอนแบบเดิมที่ครูยึดประสบการณ์เดิม ความรู้เดิม และความ
สนใจส่วนตัวเป็นหลัก 3) ครูสามารถสร้างและวิเคราะห์ทางเลือกอย่างหลากหลาย และตัดสินใจเลือก
ทางเลือกอย่างมีคุณภาพ มีเหตุผลและสร้างสรรค์ มองทางเลือกได้กว้างขวาง และลึกซึ้ง 4) ครูที่ใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจะสามารถควบคุม ก ากับและพัฒนาการปฏิบัติงานของตน
ได้ดี และผลการวิจัยจะเป็นร่องรอยของผลส าเร็จในการปฏิบัติงานของครู 5) โรงเรียนสามารถใช้
ผลการวิจัยในการก าหนดนโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ 6) ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 พิชัย เวชยานันท์ (2547) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ   
การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บ ารุง) อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
ก่อนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนไม่พัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงใน     
ด้านต่าง ๆ ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของโรงเรียน  ชุมชน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้คุณภาพของงานไม่ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์         
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ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน จึงได้ด าเนินการพัฒนาครูเกี่ยวกับการท า
วิจัยในชั้นเรียนดังกล่าว สรุปได้ว่า ครูมีความรู้และความสามารถในการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน    
ทั้ง 5 ขั้นตอน อย่างไรก็ตามการพัฒนาดังกล่าว ยังมีจุดอ่อนของการพัฒนาครั้งนี้ คือ ครูไม่น าความรู้
เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ขาดความกระตือรือร้นใน
การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง จึงมีการส่งเสริมให้ครูได้ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีการส่งเสริม
การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูได้เห็นความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 

 สมคิด เกินชัย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียน  
ทุ่งสิมวิทยาคม อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการของ      
เคมมิส และแม็คแท็กการ์ด ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นสังเกต ขั้นสะท้อนผล    
และการนิเทศภายในผลของการศึกษาค้นคว้าพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและมุ่งมั่นจนสามารถ
อธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยในชั้นเรียนและสามารถปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งสามารถ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้คนละ 1 เรื่อง ตามเป้าหมาย 

 บุญยืน ชุมไธสง (2548, หน้า 96-97) ได้ศึกษาการพัฒนาครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ก่อนการพัฒนาครูด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน ครูผู้สอนส่วนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความสามารถในการท า
วิจัยในชั้นเรียน มีทัศนคติเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนในทางลบ ครูผู้สอนส่วนมากยังมีความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียนน้อยมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการวิจัยใน
ชั้นเรียน หลังจากใช้กิจกรรมในการพัฒนา ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การมอบหมายงาน และ
การนิเทศให้ความช่วยเหลือโดยกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า และผู้เชี่ยวชาญในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
พบว่าครูผู้สอนที่ยินดี และสมัครใจเข้ารับการพัฒนาตนเองเป็นผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจ านวน 4 คน 
ได้รับการพัฒนาจนสามารถลงมือท าการวิจัยในชั้นเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการท า
วิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ารวบรวม
ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ข้อมูลที่เป็น
จริงประกอบการแสดงเหตุผล บอกสาเหตุของปัญหาได้ สามารถวางแผนโดยจัดท าเค้าโครงการวิจัย
ในชั้นเรียนตามกรอบการศึกษาค้นคว้าได้ เลือกสื่อและนวัตกรรมได้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหา 
สามารถด าเนินการตามเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง  จัดกระท าข้อมูลตามลักษณะของ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ มีผลงานการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นของตนเอง สามารถที่จะน า
ความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่เพ่ือนครูที่สนใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 

 รสพงศ์ รัตนสุพรหมกุล (2550) กล่าวสรุปว่า การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า และพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ของครูผู้ปฏิบัติการสอนในการแก้ไขปัญหาการจัด    



66 
 

การเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ  มา
ใช้แก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 สันติ อวรรณา (2551) ได้กล่าวสรุปว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับ
ครูผู้สอนในปัจจุบัน ยุคของการปฏิรูปการศึกษาครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะที่
จ าเป็นในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือที่จะสามารถแก้ปัญหาผู้ เรียนและพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนก็เป็นบทบาทที่ส าคัญบทบาทหนึ่งของผู้บริหาร
ที่ต้องส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมการท าวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการปฏิบัติงานวิจัยในชั้น
เรียนที่ถูกต้องและสามารถน ามาใช้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ 

 มาร์ติน  (Martin. 2003, หน้า 781-A) ได้อธิบายประสบการณ์และทัศนะของครูในขณะที่
พัฒนาทักษะทางปฏิบัติกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือประยุกต์ใช้การวิจัยในชั้นเรียนประถมศึกษา
กรณีศึกษานี้ท าการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาครูในขณะที่ครูก าลังพัฒนาตนเองพร้อม ๆ กับการเรียนรู้
เพ่ือใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า 1) การรับรู้และการเรียนรู้หลายอย่างต่างกัน
นั้นประเมินค่าโดยนักการศึกษาซึ่งเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติ ได้แก่ การรู้
ทางวิชาการและการรู้โดยปริยาย 2) มีสภาวะแวดล้อมที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถไปสู่ความลึก      
ซึ่งเกิดประโยชน์แก่ครูผู้สนใจในการพัฒนาความรู้ของตนในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุก
อย่างมีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติ และ 3) ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่าง ๆ เช่น เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของโรงเรียนและความสัมพันธ์ของครูผู้ร่วมวิจัยที่มีต่อความกลัวนั้นจะประนีประนอมสิ่ง
เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ครูสามารถจะเรียนรู้ได้จากโปรแกรมที่ศึกษาจากนั้นผู้ศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนา
ค าอธิบายต่าง ๆ เพ่ือให้ครูคนอ่ืนได้พิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองเก่ียวกับสถานการณ์ของตนเองในด้าน
ความส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส าหรับโรงเรียนที่มีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์
กันตามธรรมชาติ 

 กิตติพงษ์ ค าเครื่อง (2550) ได้กล่าวสรุปถึงการวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญและมีความ
จ าเป็นต่อครูผู้สอนที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้
สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนช่วย
ให้ครูสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตรงประเด็น และพัฒนาการท างานของครูให้เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลน าสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน สร้างพลังร่วมให้
เกิดขึ้นระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียนและตัวนักเรียนเองในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยยังน ามาใช้เป็นผลงานทางวิชาการของครู เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพของตน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีครูหันมาให้ความสนใจกับการท าวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้นและ
โรงเรียนต่าง ๆ มีนโยบายส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน แต่ก็ยังมี
ปัญหาและอุปสรรคในส่วนของปัจจัยหรือองค์ประกอบของการท าวิจัยอยู่มาก โดยเฉพาะครูยังมีปัญหา
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ในด้านการขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียน ไม่มีผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้
ค าปรึกษา จึงท าให้การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าที่ควรจึงควรตระหนักและควรมี
การพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถท าการวิจัยแก้ปัญหา การ
เรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและสามารถน าผลการวิจัยมาวางแผนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองต่อไป 

 จันทร์เพ็ญ ลามค า (2553) กล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การศึกษาดูงาน และการนิเทศ สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน
สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนและท าวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นการพัฒนาตนเองในการท า
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือน าไปพัฒนาหรือแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันให้มี
คุณภาพมากขึ้น จึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้น ากลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน
ในโรงเรียนอ่ืนต่อไป 

 สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการเรียน      
การสอนที่ครูเป็นผู้จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้น
เรียนการด าเนินการเป็นวงจรต่อเนื่องกันไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการท าวิจัย
ในโรงเรียน โดยส่งเสริม สร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการวิจัย สนับสนุนให้คร ูเข้ารับ    
การอบรม เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

2.3 กฎหมาย/นโยบายและแผนระดับมหภาคที่เกี่ยวกับการพัฒนาคร ู
 
 เนื่องจากนโยบายการศึกษาเป็นผลพวงที่สืบเนื่องกับการปฏิรูปการศึกษาผู้วิจัยจึงกล่าวถึง

พัฒนาการปฏิรูปการศึกษาไทยพอสังเขป เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของนโยบายการศึกษาในอดีตถึง
ปัจจุบัน และความเชื่อมโยงของนโยบายในระดับมหภาคสู่ระดับจุลภาค ดังนี้ 

 พัฒนาการของการปฏิรูปการศึกษาไทย 
 สิปปนนท์ เกตุทัต (2545) กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศไทย

ว่ามีการปฏิรูปที่ส าคัญสามครั้งตามล าดับคือ การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่หนึ่ง : การศึกษาเพ่ือความทันสมัย 
จากสภาพของโลกในยุคประมาณ 100-150 ปีมาแล้ว เป็นยุคล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก หลาย
ประเทศในเอเชียและแอฟริกาตกเป็นอาณานิคม แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ 4 และ 5 และ
ด้วยนโยบายทางการทูตการเจริญสัมพันธไมตรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาได้น าความรู้ตะวันตกมาประยุกต์ใช้ จึง
ได้ปฏิรูปทุกระบบของประเทศไปสู่ความทันสมัยบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย ผู้น าการศึกษาในยุคแรก
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คือสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ต่อมาเมื่อจัดตั้งกระทรวงธรรมการมีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์เป็น
เสนาบดีและมีต่อเนื่องมารวม 5 ท่านได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาในวัด 
วังและในครัวเรือนมาเป็นเสนาบดีและมีต่อเนื่องมารวม 5 ท่านได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาหรือ
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นพระบรมราชโองการที่ถือเสมือนเป็นพระราชบัญญัติในปัจจุบัน มีการจัดท า
หลักสูตรโดยประยุกต์ให้เข้ากับสังคมไทยมีการจัดตั้งโรงเรียนประถม มัธยม โรงเรียนฝึกอาชีพ โรงเรียน
ฝึกหัดครู มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่การศึกษาสมัยนั้นกระจุกตัวในเมืองหรือตัวจังหวัดเป็น
หลัก สรุปได้ว่าความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่หนึ่งเนื่องมาจากมีพระปรีชาสามารถภาวะ
ผู้น าของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาล 7 ทั้ง 3 พระองค์และผู้น าเสนาบดี
กระทรวงธรรมการและกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 5 ท่านที่มีภาวะผู้น า  มีความจริงจังและความจริงใจที่
จะผลักดันงานการศึกษาเพ่ือความทันสมัย และปฏิรูประบบอ่ืนขึ้นอย่างสอดคล้องกัน 

 การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สอง : การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม หลังเกิดการเปลี่ยนแปลง         
การปกครองเมื่อ พ.ศ. 2547 ก็มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติหลายแผน แต่ละแผนก็ยังเป็น
พระบรมราชโองการตามประเพณี มีการปรับปรุงเป็นจุด ๆ ตามสภาพ เช่น มีความพยายามปรับปรุง
ให้สามัคยาจารย์เป็นคุรุสภา เป็นสถาบันวิชาชีพ มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและการขยายการศึกษาใน
ภูมิภาค มีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ เพ่ือปฏิรูป
การศึกษาโดยคณะกรรมการ และสรุปนโยบายน าเสนอได้ 10 ประการและที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ
สามประการคือ ความเสมอภาคทางการศึกษาและความเป็นเอกภาพในนโยบาย เนื้อหาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ ที่ยืดหยุ่นประสานกันระหว่างในโรงเรียน นอกโรงเรียนตามอัธยาศัย และเห็น
ความส าคัญในบทบาทของครูและฐานะของครูที่ได้รับการยกวิทยฐานะและมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ
ตามความสามารถตนอย่างทั่วถึง จะเห็นว่าการปฏิรูปครั้งนี้เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทางการศึกษาและการพัฒนาประเทศ และพัฒนาวิชาชีพครู แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
ได้ทั้งระบบด้วยสาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือผู้น าระดับสูงขาดภาวะผู้น าและไม่จริงใจในการน า
นโยบายการปฏิรูปไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สาม : การศึกษาเพ่ือน าทางสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้
ประสบการณ์จากผลการพัฒนาที่ผ่านมาได้ให้บทสรุปอันมีค่ายิ่ง โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่า คุณภาพ
ชีวิต เป็นมิติแห่งองค์รวมจากปัจจัยในทุก ๆ ด้าน ที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่โดยทัดเทียมกัน ทั้งความ
อยู่ดีกินดีจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิทธิเสมอภาคทางการเมือง ความยุติธรรมในกฎหมายแห่งรัฐ 
โอกาสในการท างาน สุขอนามัยในสภาวะแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษการศึกษาที่สร้างคุณธรรม 
ปัญญา ใจอันสงบประณีตภายใต้ร่มโพธิธรรมทางศาสนา ความร่ ารวยลุ่มลึกในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
เหล่านี้ล้วนเป็นนิยามของ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งได้กลายเป็นหัวใจของทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนา (แผนการศึกษาแห่งชาติ 2545) โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา “คน” 
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ให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย จิต, ปัญญา พร้อมทั้งความสามารถในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ 
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมที่ประกอบด้วยความสมานฉันท์และเอ้ืออาทร ความส าคัญดังกล่าว
ปรากฏอย่างชัดเจนทั้งที่ตราเป็นกฎหมายและก าหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุงแก้ไข 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545-2559 ตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในแง่ของการศึกษาที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งใน
ระดับมหภาคและจุลภาค 

 สรุป การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในด้านของการผลิตและพัฒนาครู ยังไม่ประสบ
ผลเท่าที่ควร วิทยฐานะของครูและนักผู้บริหารกับผลการเรียนของผู้เรียนไม่สัมพันธ์กัน ด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีปัญหาการด าเนินการเนื่องจากขาดการพัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ ขาดการพัฒนา   
การเรียนการสอนและการพัฒนาผู้สอน ครูและนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใช้
ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย 

 
 กฎหมายและเอกสารส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติแนวนโยบาย  

ด้านการศึกษาไว้ในมาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ
หรือผู้อยู่ในสภาวะล าบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อ่ืน มาตรา 80 (3) ได้บัญญัติให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ ทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย         
มีระเบียบ วินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา 80 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ มาตรา 80 (6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รัก
สามัคคี และการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ 
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ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพเอกชน 
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการ
คุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

 สรุปได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นั้นมีความส าคัญยิ่งถือว่าเป็น
กฎหมายที่ก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาคุณภาพครู 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขหรือ

แก้ปัญหาทางการศึกษา และถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา อาจสรุปหลักการ
ส าคัญได้ 7 ด้าน ดังนี้ 

 1. ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรากฏตามนัย มาตรา 10 วรรค 1 คือ 
การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า     
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 8 (1) การจัดการศึกษาให้ยึด
หลักว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

 2. ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (3) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา และ มาตรา  47 ให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 

 3. ด้านระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษาปรากฏตาม มาตรา 9 (2) การจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพด้านนโยบายและหลากหลายใน
การปฏิบัติ (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (3) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้จัดการศึกษา (4) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ให้มีความ
เป็นอิสระ โดยมีการก ากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐและต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาของรัฐ 

 4. ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา  9 (4) มีหลักการ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



71 
 

 มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการ
ก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่าง
ต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ 
 5. ด้านหลักสูตร ปรากฏตาม มาตรา 8 (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็น 
ไปอย่างต่อเนื่อง มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรภาคบังคับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตาม
วัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรา 28 หลักสูตรสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับบุคคลพิการ 
ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ 

 สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
แล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และด้านการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาทางสังคม 

 มาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 6. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ปรากฏตาม มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน         
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน     
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
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รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  (5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัด         
การเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 มาตรา 25 รัฐต้องเร่งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้
อ่ืน อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 มาตรา 26 ให้โรงเรียนจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

 มาตรา 8 (1) และ (3) การจัดการศึกษายึดหลักดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (5) เรื่องการจัดระบบ 
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ใน
การจัดการศึกษา 

 มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน  
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศ มาใช้ในการจัด
การศึกษา 

 มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา ในฐานะที่มีความส าคัญ
สูงสุดต่อความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา 

 จากหลักการส าคัญดังกล่าวข้างต้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือ 

 1. ด้านหลักสูตร กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยง มีความสมดุลใน
เนื้อหาสาระ ทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ และวิชาว่าด้วยความเป็นมนุษย์ และให้มีการบูรณาการเนื้อหา
หลากหลายที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ 
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 1.1 เนื้อหาเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม 
 1.2 เนื้อหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 1.3 เนื้อหาเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
 1.4 เนื้อหาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่าง

ถูกต้อง 
 1.5 เนื้อหาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี

ความสุข 
 2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ดังข้อมูลที่ระบุไว้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้สรุปถึงลักษณะกระบวนการจัด     
การเรียนรู้ในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 
 2.1 มีการจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน 
 2.2 ให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกนิสัยรักการอ่าน 
 2.3 จัดให้มีการฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการ 
 2.4 มีการผสมผสานเนื้อหาสาระด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม 
 2.5 จัดการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และรอบรู้ 
 2.6 จัดให้มีการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ด้วย 
 3. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินผู้เรียนหลาย ๆ วิธี 
ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การทดสอบ        
การสัมภาษณ์ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรู้ได้หลาย
แบบ ไม่เพียงแต่ความสามารถทางผลสัมฤทธิ์การเรียนซึ่งวัดได้โดยแบบทดสอบเท่านั้น การวัดและ    
การประเมินผลการเรียนรู้แบบนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอันเกิดจากผลการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากข้ึน  
 สรุป ผลที่เกิดขึ้นตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ส่วนที่เกี่ยวข้องพอสังเขป คือเน้นการพัฒนาครู คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ครูมี 
วิทยฐานะที่สูงขึ้น การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
 เป็นแผนระยะยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เน้นน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลาง
บนพ้ืนฐานของสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา มีวัตถุประสงค์และแนวนโยบายดังนี้ 
 1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นหลักฐานหลักของการพัฒนามี
แนวนโยบาย 1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภท
การศึกษา 2) ปลูกฝังเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มิจิตส านึกและมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการ
ซื้อสิทธิขายเสียง 3) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มีโอกาส
เข้าถึงการบริการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ยากจนอยู่ใน
ท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร 4) และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ 5) พัฒนามาตรฐานและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 6) ผลิตและ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 2. สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย       
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 2) ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอด
ชีวิต 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา
ระบบบริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีแนวนโยบาย 1) พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดย
เร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปส่งโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 4) ระดมทรัพยากรจากแหล่ง   
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ต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ      
5) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษาเพ่ือรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545 - 2559) จะกล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อยู่          
4 ประเด็น 

 1. ประเด็น ระบบทางการศึกษา มีระบบที่เข้ามาเกี่ยวข้อง อยู่ 6 ระบบ ดังนี้   
  1.1 การจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
 1.2 การประกันคุณภาพ 
 1.3 การบูรณาการ 
 1.4 การมีส่วนร่วม 
 1.5 การใช้เทคโนโลยี 
 1.6 การระดมทุน 
 2. ประเด็น ตัวบุคคล มีผู้เข้ามาเก่ียวข้อง 5 ส่วน ได้แก่ 
     2.1 ผู้เรียน 
      2.2 ครู 
 2.3 ผู้บริหาร 
 2.4 นักวิจัย 
 2.5 ประชาชนในสังคม    
 3. ประเด็นการสนับสนุนจากภาครัฐ  ได้ให้ความส าคัญใน 5 เรื่อง ต่อไปนี้ 
  3.1 โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  3.2 การพัฒนาเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับพลเมือง 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3.4 สนับสนุนการพัฒนาการวิจัย 
 3.5 สนับสนุนด้านงบประมาณ 
 4. ประเด็นพฤติกรรมของคน มีจุดเน้นใน 5 เรื่อง ดังนี้ 
 4.1 ทักษะทางการคิด 
 4.2 ลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 
 4.3 การพัฒนาพฤติกรรม 
 4.4 การใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนา 
      4.5 การเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
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 แผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2560  
 การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2560 
 การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี (มีนาคม 2556–มีนาคม 2560) มีภารกิจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 บัญญัติ ให้
กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

 กรุ งเทพมหานครมีหน่วยงานในสั งกัด ประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส านัก
การแพทย์ ส านักอนามัย ส านักการศึกษา ส านักการโยธา ส านักการระบายน้ า ส านักสิ่งแวดล้อมส านัก
วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ส านักการคลัง ส านักเทศกิจ ส านักพัฒนาสังคม ส านักการจราจรและ
ขนส่ง ส านักผังเมือง ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และ 
ส านักงานเขต 50 ส านักงานเขต และโรงเรียน 437 โรง (ปัจจุบันมีโรงเรียน 438 โรง) มีข้าราชการ 
(สามัญและครู) จ านวน 37,084 คน และลูกจ้าง (ประจ าและชั่วคราว) จ านวน 59,201 คน 

 ดังนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 กรุงเทพมหานครจึงก าหนดแนวทางในการบริหารและ
พัฒนาตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
ที่เก่ียวข้องกับทางด้านการศึกษา มีดังนี้ ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เข้า
ศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที่พัฒนาการศึกษา
ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน
สังกัด กทม. ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด กทม.มีผลทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนน เฉลี่ย
ระดับประเทศใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา 
และวิชาภาษาอังกฤษ สร้างโอกาส/พ้ืนที่ให้เกิดการแสดงตัวของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง  ๆ สู่สังคม
สาธารณะในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง จัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้วัฒนธรรม เมืองกรุงเทพฯ ใน
รูปแบบต่าง ๆ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมและวางแนวทางสนับสนุนงานและ
แผนด้านวัฒนธรรม 

 สรุปแผนการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2560   
 กรุงเทพมหานคร ได้มีแนวทางในการบริหารและพัฒนาตามนโยบายของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษา        
มีดังนี้ ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้          
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เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กรุ งเทพมหานคร ให้เข้าศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุมในทุกเขตพ้ืนที่ ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ผลทดสอบระดับชาติสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศใน 5 รายวิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ  

  นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูของไทย 
   การให้ความส าคัญแก่วิชาชีพครูได้ปรากฏในนโยบายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่เห็นได้

ชัด ได้แก่ นโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาและสังคมของรัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ส าคัญ เช่น 
    รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (2534) ความส าคัญของการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ

ครูโดยได้ก าหนดนโยบายส่วนนี้ วางมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ
ในสาขาวิชาที่มีความต้องการสูง 

 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2535) ก าหนดนโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
ว่าจะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพอย่างแท้จริง โดย
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาทุก
ระดับ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจในอาชีพ 

 รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (2538) ก าหนดนโยบายด้านการผลิตและการพัฒนาครู
ไว้โดยเฉพาะดังนี้ 

     1. ปฏิรูปการผลิตครูและพัฒนาครูประจ าการอย่างเป็นระบบและเสริมสร้าง
เครือข่ายทั่วประเทศ โดยเร่งพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเป็นล าดับแรก และเร่งพัฒนาในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

  2. ด าเนินการด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจ และความ
มั่นคงให้กับครู และพัฒนาองค์กรวิชาชีพครูในสาขาวิชาต่าง ๆ ในท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนากองทุน
กาญจนาภิเษก และระดมทุนจากภาคเอกชนเพ่ือจัดตั้งกองทุนส าหรับให้ครูกู้โดยจ่ายดอกเบี้ยต่ าเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครู 

      รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (2539) ประกาศว่า รัฐจะยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทาง การศึกษา รวมทั้งเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินครู 

 รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2540) ได้ประกาศแนวทางในการประกอบวิชาชีพครูว่าจะ
เร่งพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับเพ่ือให้ครูได้ท างานอย่างมีเกียรติ  โดยปฏิรูป
กระบวนการผลิตครู และการพัฒนาครูเน้นการผลิตในสาขาขาดแคลน ตลอดจนสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
เพ่ือการยกย่องให้รางวัลครูที่ดีและเก่ง มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยส่งเสริมสวัสดิการของครู 
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 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์  นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งนโยบายการศึกษา
ได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตรวม 8 ประการ ดังนี้ 

 1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการปรับปรุง
กฎหมาย ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยาการ เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสู่
มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ ปรับปรุงสื่อ
การเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนเป็นส านักงาน
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดถึงการส่งเสริมการกระจายอ านาจ
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้น คุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง  

 2. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นใน
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกาษา เพ่ือให้สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ  

 3. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม 
มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ลดภาระงานครูที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนตามโครงการ คืนครู
ให้นักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตครู ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ และจัดตั้งกองทุนพัฒนาเนื้อหา
คุณภาพชีวิตครู ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระและ
บุคลากร ให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า  

 4. จัดให้บุคคลมีโอกาส ได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการให้เกิดความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่างวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับ
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของชุมชน  

 5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความ
เป็นเลิศโดยการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ ปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาให้สูงขึ้น โดยภาครัฐเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างของการใช้ทักษะอาชีวศึกษา เป็นเกณฑ์
ก าหนดค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในงาน ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้วยการเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 

 6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้มีการประนอม
และไกล่เกลี่ยหนี้ รวมทั้งขยายกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสใน    
การเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น 
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 7. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชิงสร้างสรรค์ อย่างชาญฉลาด เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้  

 8. เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีบูรณาการทุกระดับการศึกษา
และในชุมชน โดยใช้พ้ืนที่และโรงเรียนเป็นฐานบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นศูนย์กลางของ
การศึกษา และวิจัยพัฒนาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ในชุมชน โดยเชื่อมโยงบทบาททางสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา 

 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายทางการศึกษาต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 สรุปได้ดังนี้  
 1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย         
อันประกอบด้วยการยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต าราแห่งชาติที่บรรจุ
ความก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่านพร้อมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูป
การศึกษาทุกระดับ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็น
ท้องถิ่นและความเป็นไทยเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้น โดยวัดผลจากการผ่านการ
ทดสอบ มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครู
ดีพอเพียงในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพ้ืนที่  พัฒนา
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งสร้างจริยธรรมใน
ระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และด าเนินการให้
การศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่ให้สมบูรณ์โดยเริ่มจากพ้ืนที่ที่มีความพร้อม   
 2) สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค านึง
การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่งเสริมการให้
ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก 
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดให้มีการเทียบโอนวุฒิการศึกษาส าหรับกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เช่น กลุ่มแม่บ้าน จัดให้มีระเบียนสะสม ผลการศึกษาและการเทียบโอนเพ่ือขยายโอกาสให้กว้างขวาง
และปัญหาคนนอกระบบการศึกษา  

 นอกจากนี้จะด าเนินการลดข้อจ ากัดของการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต” โดยให้ผู้กู้
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เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้พักช าระหนี้กองทุนหนี้ กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดย
ปรับเปลี่ยนการช าระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อทุกระดับให้เอ้ือต่อการขยายโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบคัดเลือกกลางเพ่ือเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ด าเนิน “โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน” เพ่ือเปิด
โอกาสให้เด็กไทยได้เรียนต่อต่างประเทศ จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ
การศึกษาตลอดชีวิต 

 3) ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครู
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู 
ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิง
ประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษา
และฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักช าระหนี้และการ
ปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบายแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ใน      
การกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนในสาระวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  

 4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งงานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีศูนย์
อบรมอาชีวศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนไป
ประกอบอาชีพโดยสถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพรวมทั้งจัดให้มีศูนย์
ซ่อมสร้างประจ าชุมชน เพ่ือฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้างทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้      
จะด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจังเพ่ือส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
และสามารถมีรายได้สูงตามความสามารถ  

 5) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดย
ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพัฒนาระบบ  
”ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ตเพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้
กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนน าร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งด าเนินการให้ 
“กองทุนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถด าเนินการตามภารกิจได้  
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 6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพก าลังเพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือ
สร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพ่ึงตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่
การสร้างรากฐานที่จ าเป็นพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา  

 7) เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการเร่งรัดการ
จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดท า
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม          

   จากนโยบายของหลายรัฐบาลที่กล่าวถึงข้างต้น ย่อมบ่งบอกให้พวกเราทั้งหลายทราบว่า 
ปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพครูเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน  รัฐบาลในอดีต     
ทุกรัฐบาลรับทราบและตระหนักในปัญหาได้พยายามมองหาแนวทางและมาตรการเพ่ือการแก้ปัญหา
มาอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลเห็นความจ าเป็นที่ประเทศไทยต้องระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่
ทั้งในท้องถิ่นและสากลมาร่วมแก้ปัญหา 

 ด้วยเหตุที่รัฐบาลที่ผ่านมามีเวลาในการบริหารประเทศค่อนข้างสั้นและไม่ต่อเนื่อง 
นโยบายที่ประกาศออกไปจึงขาดการน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่ละครั้ง 
รัฐบาลจึงต้องเริ่มต้นร่างนโยบายใหม่อยู่เสมอ ส่วนนโยบายเก่ามักจะถูกเก็บไว้ก่อน  ไม่น ามาสานต่อ       
ความตั้งใจในการแก้ปัญหาวิชาชีพครูของแทบทุกรัฐบาลในอดีตจึงไม่ประสบความส าเร็จ                      

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า รัฐบาลแต่ละยุคสมัยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาตลอด ซึ่งได้เห็นจากการมีนโยบายที่ชัดเจนด้านการศึกษาที่ผู้ปฏิบัติสามารถ
น าไปแปลงสู่การปฏิบัติ แต่ด้วยปัจจัยหลายประการ ท าให้การปฏิรูปการศึกษาไม่ส าเร็จเท่าที่ควรและ
ปัญหาแต่ละยุคสมัยก็มีความแตกต่างกัน  นโยบายการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทและ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป 

 นโยบายรัฐบาลยุคปัจจุบัน 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์          

การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอควรแก้
ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย         
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ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่น         
ถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน     
รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวหน้าทางไหนเพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง 

 นโยบาย 11 ด้าน คือ 1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความมั่ง
คงของประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ            
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ           
7) การส่งเสริมบทบาท และใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบในภาครัฐ 11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 สรุปค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 
จะได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยนโยบายด้าน
การศึกษาได้ก าหนดไว้ในข้อที่ 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย 
มาใช้สร้างสังคมให้เข็มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  

 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาได้เต็มศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความ
เหลื่อมล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 

 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของโรงเรียน ปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 

 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมสร้างการศึกษาที่ทีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและ
บริหารจัด การได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน 

 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานมี่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน    
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ    
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความ
พร้อม 

 4.8 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานานชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิด
พ้ืนทีส่าธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
      1. มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับ

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้
เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 

 2. ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระ
งานที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 4. สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานได้อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ ในระบบคลังความรู้             
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 

 5. มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทาง   
การศึกษา โดยการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 

 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 1. น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็น
หลักในการด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 2. การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน 
ความคุ้มค่า ความจ าเป็นในการลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งความเท่าเทียมและครอบคลุมพื้นที่ 

 3. มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียน
การสอนอย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนน าร่องในการจัดท าห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่
ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 

 4. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และบูรณาการ
เครอืข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 1. สามารถถ่ายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้
อย่างชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

 2. สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความ
เข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจน
เพ่ือประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

 4. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์ 

 5. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

 1. มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 
และเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ. 2559 และสามารถด าเนินการจัดท าร่างแผนการ
ศึกษาแห่งชาติในช่วงระยะเวลาต่อไป 

 2. มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินการ
ต่อเนื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูป      
การเรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการปฏิรูปการเรียนรู้  การยกระดับคุณภาพการศึกษา                
สู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
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 3. สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงาน
สรุปความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิง
โครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ 

 

2.4 นโยบายหรือแผนของส านักการศึกษา 
 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ส านักการศึกษา 
 ส านักการศึกษาได้จัดท าแผนให้มีความสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20  ปี  แผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 – 2560 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานคร
ส าหรับทุกคน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการและนโยบายผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

 สภาพทั่วไป 
 ส านักการศึกษามีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย     

การจัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ  
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ          
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา 
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่องแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 7 ส่วนราชการ ประกอบด้วย ส านักงาน
เลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา    
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มีอัตราก าลัง 
348 ต าแหน่ง มีบุคลากรครองต าแหน่งในปัจจุบันจ านวน 327 ต าแหน่งจ าแนกเป็นข้าราชการสามัญ 
271 ต าแหน่ง ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร(ศึกษานิเทศก์) 56 ต าแหน่ง (ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 
2558) 

 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีภารกิจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบโรงเรียน 
ให้แก่เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 438 
โรงเรียน กระจายในพ้ืนที่ 50 ส านักงานเขต มีนักเรียน 295,102 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาลศึกษา 
จ านวน 50,051 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 208,547 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 33,550 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2,954 คนนักเรียนเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) จ านวน 618 คน ครูจ านวน 
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14,647 คน โรงเรียนที่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีจ านวน            
432 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจ านวน 108 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน        
9 โรงเรียน เปิดสอนเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนที่เปิดการจัด
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 115 โรงเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558) 

 
 สถานการณ์ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 - 2559 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 

 
สาระการเรียนรู้ 

 

ปีการศึกษา 
 

2555 2556 2557 2558 2559 
ภาษาไทย 47.56 45.68 45.31 45.02 45.00 44.88 49.30 49.33 53.86 52.98 

คณิตศาสตร์ 35.86 35.77 41.26 41.95 36.72 38.06 43.96 43.47 40.41 40.47 

วิทยาศาสตร์ 37.80 37.46 36.67 37.40 41.43 42.13 42.42 42.59 41.13 41.22 

สังคมศึกษาฯ 45.90 44.22 38.73 38.31 51.87 50.67 50.34 49.18 47.95 46.68 

ภาษาอังกฤษ 34.60 36.99 31.78 33.82 33.54 36.02 39.03 40.31 34.04 34.59 
 
 

 แสดงให้เห็นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 5 ปีย้อนหลังใน 5 วิชาหลัก 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ โดย
คะแนนเฉลี่ยในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในรายวิชาภาษาไทย และ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแล้ว คะแนน
เฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานครยังมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศเกือบทุกวิชา 
 
          สภาวะการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
 รายงานสภาวะการศึกษาได้ศึกษารายงานผลการวิจัยแนวทางการศึกษาไทยกับการเตรียม
ความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ได้ระบุ
ผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบการศึกษาไทย พบข้อจ ากัด 5 ด้าน คือ 
 1) ความไม่ตรงประเด็น ( Irrelevancy) การศึกษาไม่ได้สร้างคนที่มีคุณลักษณะที่
สามารถตอบสนองกับชุดความท้าทายใหม่ได้ เช่น การที่ประชากรวัยเรียนขาดทักษะชีวิต ทักษะการ
ท างานร่วมกันและการจัดการความขัดแย้ง หลักสูตรขาดการค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการ
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สอนไม่ได้เสริมให้เกิดทักษะแห่งศตวรรรษที่ 21 ผู้ส าเร็จการศึกษามีอัตราการว่างงานสูงในขณะที่บาง
สาขาอาชีพมีการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานวิชาชีพที่ใช้เป็นฐาน ของเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) เช่น การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Science, Technology, Innovation : STI) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ไทยจะใช้ก้าวผ่านกับต่างประเทศ
รายได้ปานกลางได้ 
 2) การด้อยคุณภาพ (Low Quality) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้เรียนต่ า เช่น ผลคะแนน
เฉลี่ยในการสอบ PISA ของนักเรียนไทยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ การที่คะแนนการทดสอบ
ภายในประเทศเอง มีแนวโน้มต่ าลงเรื่อย ๆ ตลอดจนผลส ารวจผู้ว่าจ้างผู้จบการศึกษาใหม่ที่ระบุว่า     
ผู้จบการศึกษาใหม่ยังขาดสมรรถภาพในการท างาน 
 3) ข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงและการขาดความเท่าเทียม(Inaccessibility and Inequity) 
การเข้าไม่ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของคนส่วนใหญ่ และความแตกต่างของคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
พ้ืนที่ เช่น คะแนน PISA โดยเฉลี่ยของนักเรียนกรุงเทพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติในขณะที่
พ้ีนที่อ่ืนส่วนใหญ่สอบได้คะแนนต่ ามาก หรือการที่อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษามีแนวโน้มต่ าลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนกลุ่มที่มีฐานะไม่ดี   
 4) การขาดประสิทธิภาพ (Inefficiency) การที่การจัดสรรทรัพยากรกับกระบวนการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่สอดคล้องกัน เช่น การมีสัดส่วน
งบประมาณการศึกษาสูงแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ า การก าหนดงบประมาณโรงเรียนตามปริมาณนักเรียน การ
ใช้เกณฑ์วิชาการมาให้ตอบแทนครูมากกว่าคุณภาพการสอนนอกจากนั้นระบบผลตอบแทนครูไม่ได้อิง
กับผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริงรวมไปถึงการที่
ผู้เรียนใช้เวลาในห้องเรียนมากแต่ผลสัมฤทธิ์ต่ า เป็นต้น 
 5) การขาดการพัฒนาในลักษณะองค์รวม กรอบการพัฒนาประเทศยังมีความแยกส่วน
ขาดการเชื่อมต่อเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับการพัฒนาก าลังคน 
การพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงการพัฒนามนุษย์และสังคมในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้อจ ากัดในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในทางรูปธรรม 
 นอกจากนั้น หากพิจารณาให้ถึงต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยที่อาจ
ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทยยังไม่เป็นไปตามวิถีทางที่พึงประสงค์ 
แนวคิดของการเรียนรู้ของศตวรรษที่  21 เป็นแนวคิดการเรียนรู้ใหม่ที่ เปลี่ยนไป จากเดิมคือ  
การศึกษาไทยไม่ท าให้เด็กเรียนแล้วเกิดการรู้จริง เพราะเมื่อเรียนแล้วต้องมีฐานไปต่อความรู้ใหม่    
แต่ถ้าพ้ืนฐานความรู้เดิมไม่แน่นก็ไม่สามารถไปต่อความรู้ใหมไ่ด้ ดังนั้น แนวคิดการเรียนรู้ต้องก้าวข้าม
สาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษใหม่ ดังนั้นการศึกษาสมัยใหม่ต้องเล็ง
เป้าหมายเลยจากเนื้อหาวิชาไปสู่การพัฒนาทักษะ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรู้ 
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 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ 
 “ส านักการศึกษา เป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาขั ้น
พ้ืนฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลุ่มผู้น าในประชาคมอาเซียน” 
 พันธกิจ 

 1. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ           
มีคุณภาพ มีคุณธรรม และความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวที
ระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน 

 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ 
และทักษะในการบริหาร การจัดการความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ 

 3. จัดการศึกษาโดยให้สังคมมีส่วนร่วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กร 
เอกชนอื่น ๆ 

 4. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 ของส านักการศึกษา และนโยบายของ

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนา
กรุงเทพมหานคร  ให้เป็น มหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร 

 2. เพื่อให้ส านักการศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 

 เป้าหมาย 
 1. จัดบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
 2. จัดบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นกลุ่มผู้น าในประชาคมอาเซียน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 ด้านการศึกษา 
 ภารกิจส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ      

มีคุณธรรม และความโปร่งใส เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติ และ
ระดับภูมิภาคอาเซียน 
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 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม 
ความรู้ และทักษะในการบริหาร การจัดการความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ 

 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 4. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
 5. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นการบริหารและการจัดการ

เรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2559) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมี 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 

 4.1 สถานการณ์และการประเมิน 
 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานซึ่งนอกจากการสนับสนุนให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพ มีผลการประเมินที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับนานาชาติแล้ว ยังต้องสนับสนุนให้นักเรียนเกิด        
การเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้อย่างมั่นใจ พร้อมเข้าสู่สังคมอาเซียนได้
อย่างภาคภูมิ และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความหลากหลาย ต่อเนื่อง ร่วมสร้างประสบการณ์ตรงเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้
เรียนรู้ และปฏิบัติจริง และเมื่อวิเคราะห์บริบทในด้านต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาซึ่งเป็นจุดอ่อน และอุปสรรค ได้แก่การขาดแคลนบุคลากร และมีจ านวนบุคลากรที่มีทักษะ
ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่เพียงพออีกทั้งฐานข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน ครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนเป็นจ านวนมากท าให้กระทบต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  การปฏิบัติงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้อง
ใช้ระเบียบการปฏิบัติงานทางราชการซึ่งมีขั้นตอนมากท าให้การด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของกรุงเทพมหานครล่าช้า 

 ส่วนปัจจัยตัวแปรที่ส่งผลทางบวกนั้นพบว่า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทุกด้านเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมี
ความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
นอกห้องเรียน นโยบายทั้งระดับชาติและระดับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจลง
สู่ส านักงานเขตท าให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษามีความคล่องตัวมากขึ้นนอกจากนี้บุ คลากรทาง   
การศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมี
การศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็น
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ทีมที่เข้มแข็ง อีกทั้งหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุน          
การด าเนินงานด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี 

 4.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

 พันธกิจ 
     1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ 
 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ 

และทักษะในการบริหาร การจัดการความรู้ โดยเน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ 

 3. จัดการศึกษาโดยให้สังคมมีส่วนร่วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กร
เอกชนอื่น ๆ   

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. เพ่ือพัฒนาการจัดบริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 

 3. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 

 เป้าหมาย 
  1. จัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
 2. จัดบริการการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นกลุ่มผู้น าในประชาคมอาเซียน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน

ด้านการศึกษา 
 4.3 แนวทางการพัฒนา 
      4.3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

และสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ดังนี้ 
       1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย  

 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน  

 4.3.2 พัฒนาภาวะสุขภาพด้วยมาตรการ/กลยุทธ์ดังนี้ 
      1) เร่งรัดการส่งเสริมสุขภาพกายของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนทั้งในและนอก

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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     4.4.3 พัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองด้วยมาตรการ/
กลยุทธ์ดังนี้ 
      1) เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 

 ส านักการศึกษา บริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมุ่งเน้นบริหารตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 12 ปี ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) ในการเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ สิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้ภารกิจในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในส านักการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควบคู่กับการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงไปในยุค
ข้อมูลข่าวสาร และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ส านักการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ. 2559 และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการประกอบวิชาชีพครู นอกจากจะ
มีมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นแนวทางในการด าเนินงานแล้ว พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนด     
แนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ด้วย 
ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ เช่นเดียวกัน  

 สรุป แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 ส านักการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีความร่วมมือร่วม
ใจในการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านการศึกษาส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ 

 
2.5 บทบาทของครู 
 บทบาทของครูตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

 ในการประกอบวิชาชีพครู นอกจากจะมีมาตรฐานวิชาชีพครู เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานแล้ว พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ด้วย ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องยึดถือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติ เช่นเดียวกัน ซึ่งมีดังนี้ 
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 1. จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด รวมถึงจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  

 2. จัดสาระการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา กล่าวคือ 1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ชาติ สังคมโลก รวมทั้งความรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมโลก รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวั ติศาสตร์ ความเป็นมาของ
สังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เรื่อง
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน           
3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา      
4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 5) ความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

 3. จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 4. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา 

 5. จัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

 6. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  

 7. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ ผู้สอน
และผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอน และวิทยากรประเภทต่าง ๆ 

 8. จัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา 
มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชน ทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาการเรียน ตามศักยภาพ  

 9. จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  

 10. จัดท าสาระ ของหลักสูตรในส่วนที่ เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 



94 
 

สังคม และประเทศชาติ โดยสาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคน ให้มีความ
สมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม  

 11. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความ 
เข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้ 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การพัฒนา ระหว่างชุมชน  

 12. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ และด าเนินการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แต่ละระดับการศึกษา  

 13. พัฒนาขีดความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

 14. ปฏิบัติงานและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
การด าเนินงานจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ขึ้นกับผู้เรียนและชุมชนตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วเป็นบทบาท
ของครู ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรหลักในการปฏิรูปการศึกษา สามารถจะด าเนินได้เลยตลอดเวลา โดยไม่ต้อง
รอค าสั่งหรือทิศทางจากกระทรวง หรือ หน่วยงานต้นสังกัดแต่อย่างใด เนื่องจากสิ่งที่ปรากฎเป็นแนวทาง
จัดการศึกษาอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ล้วนเป็นหลักวิชาครู ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือ 
ครูมืออาชีพ ได้ศึกษาเล่าเรียน และฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น ถ้าครูได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูป การจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเสียแต่บัดนี้ก็จะเป็นการเรียก “ความเป็นมืออาชีพ” ของครูกลับคืน
มา คุณภาพและมาตรฐานการประกอบอาชีพของครูก็จะสูงขึ้น ท าให้ครูมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือ
และไว้วางใจจากสาธารณชนโดยทั่วกัน 

 บทบาทและหน้าที่ของครู 
 ครูควรศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของต้นสังกัดและนโยบายสถานศึกษาโดยศึกษา

โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตและเป็นประโยชน์แก่
สังคมจัดท าแผนการสอนที่เน้นกระบวนการ ให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ปฏิบัติมากที่สุด โดยครูผู้สอนเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุน กระตุ้นให้ผู้เรียนด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ส่งเสริมและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนในการรวมกลุ่มและเขียนโครงการ รวมทั้งด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการของผู้เรียน 
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและมีการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนและส่งผลประเมินที่ได้ไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง
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ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา ประเมินผลสรุปการด าเนินงานตามโครงการของผู้เรียน
และโรงเรียนเพ่ือปรับปรุงต่อไป 1) บทบาทหน้าที่ของครูในฐานะผู้ให้บริการ ศึกษาหาความรู้ในการ
บริหารโรงเรียนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษาหาความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน มีความรู้ความเข้าใจงานบริหาร
โรงเรียน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานที่ ความ
รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างถูกต้องมีความสามารถทางด้านการวางแผน  
กระบวนการกลุ่มและการติดต่อสื่อความหมาย ตลอดถึงความสามารถในการจัดการเป็นอย่างดี 
ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานบุคคลและมีความสามารถในการปกครอง  บังคับ
บัญชาและครูสามารถเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับองค์กร   
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ของโรงเรียน นโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา แผนงานของต้นสังกัด นอกจากนั้นจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจและการขจัด
ความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของ
รัฐบาลและปัญหาการเมืองของประเทศเพ่ือประโยชน์ทางด้านการบริหารโรงเรียน 2) บทบาทหน้าที่ของ
ครูผู้ปฏิบัติการสอน มีความรู้ในวิชาที่สอนอย่างแท้จริงเชื่อมโยงทฤษฎีในศาสตร์ความรู้มาสู่การปฏิบัติได้ 
ทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับท้องถิ่น มีความรู้ด้านการวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
ภาษาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ มีความรู้ด้านเทคนิคการสอน จิตวิทยาการวัดผล
ประเมินผล สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัว เรื่องราว
ในท้องถิ่น เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์วิจารณ์ได้ใฝ่หาความรู้และฝึกปฏิบัติ
เพ่ือให้เป็นเลิศในวิชาการที่สอน พัฒนาหลักสูตร คุณภาพการเรียนการสอนใฝ่หาความรู้ในเรื่อง
กฎหมาย ระเบียบวินัยอันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติในการวางแผนงาน
กระบวนการกลุ่ม การสื่อข้อความและการจัดการ มีความสามารถในการปกครอง การเสริมสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจ ทั้งในกลุ่มของผู้เรียนและกลุ่มของบุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของผู้สอน เข้าใจนโยบายของโรงเรียน นโยบายของต้นสังกัดใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
เพ่ือตัดสินใจและขจัดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคลากรใน โรงเรียน (ดิเรก พรสีมา, 2541) สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ เพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรู้นั้นสู่การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้หรือ
ใช้ในการเรียนรู้ต่อไป การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีศีลธรรม วัฒนธรรม กิจนิสัยสุขนิสัยและอุปนิสัย 
รวมทั้งรักในความเป็นประชาธิปไตยเพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างปกติ
สุข สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนใฝ่รู้และก้าวทันเทคโนโลยีตลอดจนสามารถใช้ภาษาสื่อสารกันได้เพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมองกว้าง คิดไกล มีวิจารณญาณท่ีจะวิเคราะห์และเลือกใช้ข่าวสาร
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ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ พัฒนาให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้  สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2542) 
กล่าวว่า หน้าที่อันดับแรกของครู คือสั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านจิตใจและความ
ประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนท าอยู่ คือ ความเป็นความตายของประเทศเพราะอนุชนที่มี
ความรู้ความสามารถมีความดีมีความคิดเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้  ดังนั้น “ครู” ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงหมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลัก
ทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนทั้งของ
รัฐและเอกชนครูมีบทบาทในหลายฐานะ กล่าวคือ ในฐานะเป็นครูของผู้ปกครอง เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพชั้นสูงและในฐานะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชนและประเทศจะเห็นว่าครูเป็นผู้ให้ความรู้
อบรมสั่งสอนศิษย์ ให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม มีคุณภาพถ่ายทอดสิ่งที่ดี มีจิตใจบริสุทธิ์ 
แตกฉานในวิชาความรู้ วิธีสอน ท าตัวให้เป็นตัวอย่างที่ด ีมีความรักความเมตตา ประพฤติดี ขยัน อดทน 
สุภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมคู่ควรแก่การเคารพบูชามีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ประชากรที่มีคุณภาพการพัฒนาประเทศก็สามารถพัฒนาได้เร็ว ปัจจุบันวิชาชีพครูเป็นที่
ศรัทธาแก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนตามบทบาทและหน้าที่ครู  โดยครูต้องศึกษานโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนจัดท าแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนศึกษาหาความรู้การปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การบริหารงาน
วิชาการหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน งานบริหารโรงเรียน ระเบียบข้อบังคับการ
วางแผน การปกครองเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ยนต์  ชุ่มจิต (2553) กล่าวว่า ครูควรมีบทบาทดังนี้ 
1) บทบาทในฐานะเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ ต้องมีความรู้ในเรื่องของหลักสูตร 
โดยเฉพาะการจัดท าหลักสูตรและน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ครูที่ ท าการสอนระดับใด   
ชั้นใด ก่อนท าการสอนจะต้องศึกษาหลักสูตรนั้น ๆ ให้เข้าใจว่ามีจุดประสงค์อย่างไรมีเนื้อหาสาระ
อะไรบ้างที่ต้องน ามาสอนนักเรียนต้องศึกษาหาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่จะสอนให้มีความเข้าใจถ่องแท้
จริงจังกว้างขวาง และต้องมีความรู้รอบตัวประกอบด้วย 2) บทบาทในฐานะเป็นผู้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในหลักสูตรและนอกหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้
นักเรียนได้เรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ซึ่งอาจจะจัดในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ ส่วนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ 
แต่เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนความเจริญงอกงามของนักเรียนในหลาย ๆ ด้านเช่น กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด การแข่งขันกีฬา กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว จะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
บังเกิดผลดีแก่นักเรียนอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่าง เพ่ือนครูด้วยกัน 
ดังนั้นทุกคนในโรงเรียนจะต้องถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความเจริญงอกงาม
ของศิษย์ 3) บทบาทของครูในฐานะนักวิจัย กล่าวคือครูต้องเป็นผู้ที่สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรม
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ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาทางการเรียน 
เช่น แก้ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียน นักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ วิจัยเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน วิจัยวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะวิชาที่สอน
หรือการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในด้านพฤติกรรมของนักเรียน 4) บทบาทในฐานะนักวัดผลและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลเป็นส่วนส าคัญท่ีครูจะต้องท าการควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ทั้งนี้เพ่ือจะท าให้ทราบว่าผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดในขณะเดียวกันกับผู้สอนก็จะได้
ทราบว่าควรจะปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสนองความแตกต่างของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ที่ส าคัญและเป็นจุดเด่นในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. มีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้น ที่อยากเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ 
 2. มีความรอบรู้ด้านปรัชญาการศึกษา นโยบายทางการศึกษากฎหมายการศึกษา มาตรฐาน

วิชาชีพครู มาตรฐานการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและหลักสูตรการสอนทั่วไป 
 3. มีความรอบรู้ความสามารถที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย

สามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากลในลักษณะสหวิทยาการ 
 4. มีความรู้ความสามารถในวิธีการแสวงหาความรู้ 
 5. รู้จักและเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน 
 6. มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่สอนอย่างลุ่มลึก ชัดเจน สามารถสอนแล้วผู้เรียนเข้าใจมี

ความสามารถเรียนรู้ได้และสนุกกับการเรียนรู้สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ    
เต็มเวลา และเต็มหลักสูตร 

 7. มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจใฝ่
รู้และมีความสุข สนุกในการเรียนการสอนมีความสามารถในการสังเกตและรู้จักแก้ไขพฤติกรรม         
การเสริมแรงและการลงโทษที่เหมาะสม 

 8. มีทักษะในการสอนอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์การเรียนรู้จนสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยปลุกเร้าให้ผู้เรียนแสดงความสามารถอย่าง
เต็มที ่เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนองผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 9. มีความรู้และความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการของหลักสูตรและการสอน 
 10. มีความสามารถในการออกแบบ วางแผนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียนวิจัยและ

พัฒนาการสอน มีความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถ
วัดผลประเมินผลพัฒนาการของการเรียนรู้ได้หลายวิธีได้อย่างเหมาะสมสม่ าเสมอ 

 11. มีความรัก ศรัทธาที่จะเป็นครู มีความเมตตากรุณาและเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ 



98 
 

 12. มีจริยธรรม มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย และวางตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเปี่ยมด้วย
คุณธรรม ฝึกปฏิบัติตนยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยชี้แนะทางถูกต้องแก้ไขสิ่งผิดและยึดมั่น
ตามหลักศาสนา 

 13. มีบุคลิกภาพดีเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับเด็กและสาธารณชนในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และท้องถิ่นการด ารงชีวิต 

 14. มีความรับผิดชอบในหน้าที่มุ่งมั่นในการท างาน ท างานเป็นระบบและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 15. มีความสามารถในการปลูกฝังวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี และถูกต้องต่อ
ผู้เรียน 

 16. ความสามารถในการจัดระเบียบเนื้อหาสาระการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการผู้เรียนและมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้
ตรงความต้องการของชุมชน  

 

2.6 สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้วิจัยได้สรุปเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ
และแนวทางในการพัฒนาครู ได้ดังนี้  
 
 แนวคิดในการพัฒนาครู 
 ปัจจุบันได้มีการให้ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครู (Development of Teachers) 
มากเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการตื่นตัวในด้านการปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งครูมีบทบาทส าคัญ
เป็นอย่างมาก 

  เพ่ือให้การพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพและเป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาครู ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นที่ศึกษา   
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีการสอน 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน แนวทางปฏิบัติที่
ส าคัญคือ การนิเทศ เร่งรัด ติดตามตรวจสอบปัญหาให้พบและด าเนินการแก้ไข การใช้กระบวนการ
นิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการลดภาระงานครูให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ 
ขณะที่ส านักการศึกษาควรมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูเน้นครูสอนให้
อ่านออกเขียนได้ ให้ความส าคัญกับการอบรมในเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ ส่งเสริม
ให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาครูให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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ของสังคมโลกปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์อันจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพ ครูมีคุณภาพสูงสุด
และน าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ต่อไป 
 หลักการในการพัฒนาครู 
 ครูและบุคลากรใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีจริยธรรม ทันต่อการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 
 รูปแบบและวิธีการพัฒนาครู ต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของครู 
วิธีการในการพัฒนามีหลายวิธีที่ส าคัญ ๆ ได้แก้ การเข้ารับการอบรม หรือการเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพัฒนา
ครูต้องเกิดจากความต้องการของครู การพัฒนาครูที่ดีจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน 
สอดคล้องกับนโยบายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
 การพัฒนาครูเป็นสิ่งจ าเป็น และมีความส าคัญในการที่จะเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการท างาน และในทางการเรียนการสอนตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการท างาน 
โรงเรียนควรให้โอกาสครูได้รับการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 
 แนวทางการพัฒนาครูโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน 
 แนวทางการพัฒนาครูโดยภาพรวม ได้แก่ 1) ควรให้ครูมีเวลาสอนเต็มทีไม่เพิ่มภาระ
งานครูที่นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป 2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 3) นิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 4) ครูมีอิสระในการเลือก
หลักสูตรพัฒนาตนเอง และ 5) ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนพัฒนาก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน พัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ 

  แนวทางการพัฒนาครูด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักให้ครูเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 2) เสนอนโยบายแจ้งครูให้รับทราบ อบรมศึกษาดูงาน 3) มีการ
พัฒนาหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญและท้องถิ่นมาร่วมจัดท า และ 4) ยึดหลัก PDCA ในการท างาน 

  แนวทางการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ควรนิเทศการสอน
สม่ าเสมอ 2) อบรมเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 3) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการน าไปใช้จริง    
4) ควรยกเว้นกิจกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับโรงเรียนเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มที่ 
และ 5) ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจ ครูจัดท าแผนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเทคนิคการจัดกิจกรรมที่
แปลกใหม ่

  แนวทางการพัฒนาครูด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครู
ผลิตสื่อ 2) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 3) จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้
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โรงเรียน และ 4) มีการจัดประกวดการผลิตสื่อเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูเกิดความตระหนักและเห็น
ความส าคัญ 

  แนวทางการพัฒนาครูด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ 1) จัดท าคู่มือวัดผลและ
ประเมิน 2) อบรมศึกษาดูงาน เรื่องการวัดผลและประเมินผล 3) การสร้างเครื่องมือวัดผลโดยค านึงถึง
ความแตกต่างของนักเรียน 4) แต่งตั้งคณะท างานที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยประเมินผล และ     
5) ครูควรทดสอบเด็กทั้งก่อนเรียน หลังเรียน 

  แนวทางการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ให้ความรู้กับครูผู้สอนในการท า
วิจัยในชั้นเรียน 2) ควรท าวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 3) ก ากับติดตามตรวจสอบงานวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4) น าผลการวิจัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 5) จัดให้มีการประกวดผลงาน
ทางวิจัย 

  
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
แนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนา
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพ่ือประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งในบทที่ 3 ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 6 ประการ ได้แก่          
1) วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 2) ระเบียบวิธีการวิจัย 3) รายละเอียดของการด าเนินการวิจัย       
4) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 5) ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 6) ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 

3.1 วิธีกำรและขั้นตอนในกำรวิจัย 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด 
หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 
การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และขั้นตอนที่ 3    
การประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร         
ซึ่งมวีิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำแนวคิด หลักกำร สภำพปัจจุบัน ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

  1. กำรวิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัย (analysis of documentary and research) 
เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ ความส าคัญในการพัฒนาครู และข้อมูลของแนวนโยบาย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาครู โดยการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis and synthesis) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครู ยึดหลักความสอดคล้องของข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่บทสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป 
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  2. กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (survey study) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ แนว
ทางการพัฒนาให้บรรลุผลโดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  3. กำรศึกษำพหุกรณี (multi - case study) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน
ที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 2 โรงเรียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ เป็นโรงเรียนที่มีผลงานที่   
โดดเด่นและ/หรือได้รับรางวัลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และผ่านการประเมินผลการทดสอบ (O-NET)       
สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ในปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 

  ผลการด าเนินการในข้ันตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาครูใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการด าเนินการวิจัยทั้ง 3 วิธี ผู้วิจัยจะได้น ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อค้นพบที่ส าคัญเพ่ือประกอบการจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน 

 ขั้นตอนที่  2 กำรจัดท ำข้อ เสนอเชิงนโยบำย เพื่อพัฒนำครู ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร โดยน าผลจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 จากการด าเนินการวิจัยทั้ง 3 วิธีและร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
พัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) 
ที่มีความสมบูรณ์ต่อไป  

 ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร ด ำเนินกำรดังนี้ 

 1. การประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (experts) ซึ่งเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 ราย 
ผู้วิจัยน าเอาผลสรุปจากการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 3 วิธี และ “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” ที่ได้จากการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ด้าน
ความเหมาะสม (propriety) ด้านความเป็นไปได้ (feasibility) ด้านความสอดคล้อง (congruity) และ
ด้านความเป็นประโยชน์ (utility) พร้อมนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ต่อไป 

 2. การประเมินและรับรองโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ซึ่งเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 30 ราย ผู้วิจัยได้น า “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 และข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นข้อมูลประกอบเพ่ือให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พร้อมทั้งประเมินและรับรอง
ข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสม (propriety) ด้านความเป็นไปได้ (feasibility) 
ด้านความสอดคล้อง (congruity) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) เพ่ือความสมบูรณ์ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดยิ่งขึ้น และเพ่ือสรุปเป็นผลจากการวิจัยในครั้งนี้ 
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3.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 
 3.2.1 กำรออกแบบวิธีกำรวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (policy research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (mixed research) และใช้หลักการมีส่วนร่วม (participation) 
 
 3.2.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 

      ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งมี 5 ตัวแปร ได้แก่ 1)  ด้านการพัฒนาหลักสูตร          
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 4) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และ 5) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

   

3.3 รำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

  ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำแนวคิด หลักกำร สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อจัดท ำร่ำงข้อเสนอเชิงนโยบำย มีวิธีด าเนินการวิจัย 3 วิธี
ดังนี้ 

  1. กำรวิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัย (analysis of documentary and research)  
เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครตาม
นโยบายกฎหมาย หรือแผนระดับชาติ ตามหลักการเชิงวิชาการ หรือทฤษฎีตลอดจนศึกษาวิจัยเอกสาร
และหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นในการพัฒนาครูกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยได้น ามาซึ่งแนวคิด หลักการ และแนวทางการพัฒนาครู ในประเด็นข้อเสนอ 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน  
ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
  2. กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (survey study) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาครู โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำกร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 438 โรง       
ในปีการศึกษา 2559 

กลุ่มตัวอย่ำง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากประชากรทั้งหมด 
โดยใช้ตารางก าหนดตัวอย่างของ เครจซี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, PP. 607-610 
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อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานนท์, 2548 หน้า 99-100) โดยการเปิดตารางได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 205 โรง 
ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดยให้สัดส่วน 2:1 
จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบ ไม่ใส่คืน (simple random sampling) จากบัญชีรายชื่อโรงเรียน
ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มโรงเรียนตามสัดส่วนที่ก าหนด (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) 

ผู้ให้ข้อมูล  ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครูที่ 
ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 410 คน ข้อมูลรายละเอียด ดังตารางที่ 3.1 
   
ตารางที่ 3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 

ที ่ ส ำนักงำนเขต 
จ ำนวน
โรงเรียน 

(ประชำกร) 

จ ำนวน
โรงเรียน 
(ตัวอย่ำง) 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหำร ครู 

  กลุ่มกรุงเทพกลำง         

1 พระนคร 11 5 5 5 

2 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 4 2 2 2 

3 สัมพันธวงศ์ 3 1 1 1 

4 ดุสิต 9 4 4 4 

5 พญาไท 1 1 1 1 

6 ห้วยขวาง 3 1 1 1 

7 ราชเทวี 4 2 2 2 

8 ดินแดง 3 1 1 1 

9 พระนคร 11 5 5 5 

10 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 4 2 2 2 

11 สัมพันธวงศ์ 3 1 1 1 

12 ดุสิต 9 4 4 4 

13 พญาไท 1 1 1 1 

14 ห้วยขวาง 3 1 1 1 

15 ราชเทวี 4 2 2 2 

16 คลองเตย 4 2 2 2 
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ที ่ ส ำนักงำนเขต 
จ ำนวน
โรงเรียน 

(ประชำกร) 

จ ำนวน
โรงเรียน 
(ตัวอย่ำง) 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหำร ครู 

17 ประเวศ 16 8 8 8 

18 สวนหลวง 8 4 4 4 

19 วัฒนา 8 4 4 4 

20 บางนา 7 3 3 3 

 
กลุ่มกรุงเทพเหนือ         

21 บางเขน 5 2 2 2 

22 ดอนเมือง 6 3 3 3 

23 จตุจักร 7 3 3 3 

24 ลาดพร้าว 6 3 3 3 

25 บางซื่อ 7 3 3 3 

26 หลักสี่ 6 3 3 3 

27 สายไหม 9 4 4 4 

  กลุ่มกรุงเทพตะวันออก         

28 บางกะปิ 11 5 5 5 

29 มีนบุรี 13 6 6 6 

30 ลาดกระบัง 20 9 9 9 

31 หนองจอก 37 17 17 17 

32 บึงกุ่ม 8 4 4 4 

33 คันนายาว 2 1 1 1 

34 สะพานสูง 6 3 3 3 

35 คลองสามวา 16 8 8 8 

  กลุ่มกรุงธนเหนือ         

36 ธนบุรี 17 8 8 8 

37 คลองสาน 8 4 4 4 
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ที ่ ส ำนักงำนเขต 
จ ำนวน
โรงเรียน 

(ประชำกร) 

จ ำนวน
โรงเรียน 
(ตัวอย่ำง) 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บริหำร ครู 

38 บางกอกใหญ่ 6 3 3 3 

39 บางกอกน้อย 15 7 7 7 

40 ตลิ่งชัน 16 8 8 8 

41 บางพลัด 11 5 5 5 

42 จอมทอง 11 5 5 5 

43 ทวีวัฒนา 7 3 3 3 

  กลุ่มกรุงธนใต้         

44 ภาษีเจริญ 13 6 6 6 

45 หนองแขม 6 3 3 3 

46 บางขุนเทียน 16 8 8 8 

47 ราษฎร์บูรณะ 6 3 3 3 

48 บางแค 12 6 6 6 

49 ทุ่งครุ 8 4 4 4 

50 บางบอน 9 4 4 4 

 
รวม 438 205 

205 205 

410 
 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ดังนี้ 
   ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถำม (questionnaire) เกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามคือครู มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ  

      ฉบับท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้บริหำร ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(open-ended questionnaire)  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสอบถามปัญหาในภาพรวมและแต่ละด้านที่ศึกษา 
รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ิมเติม  
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 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ โดยด าเนินการจัดท าร่างน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ จ านวน 5 ท่าน (รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) แล้วน าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์ความสอดคล้อง โดยการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (index of consistency: IOC) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC = 0.5 ขึ้นไป ที่แสดงว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรือ
เนื้อหาที่ต้องการ (สุวิมล  ติรกานันท์, 2548 หน้า 140) โดยผู้วิจัยก าหนดระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นถูกต้องเหมาะสม ใช้การได้  
  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่ถูกต้องเหมาะสม ใช้การได้  
 -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นผิดพลาด ไม่เหมาะสม ใช้การไม่ได้  

น าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายเนื้อหาที่  ต้องการวัด 
โดยการแทนค่าในสูตร ดังนี้  

IOC =  
∑R

N
 

IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับสิ่งที่ต้องการวัด  
∑R แทน ผลรวมแทนคะแนนรายข้อตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง โดยการหาค่าดัชนีของความสอดคล้อง (Index of 
consistency = IOC ) ของแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวข้างต้นปรากฏผลว่ามี
ค่าดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และผู้วิจัยได้ปรับปรุง
ภาษาและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมและสื่อความหมายตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษามากขึ้น 
(รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก จ)   
  การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามาปรับปรุงเป็น
ฉบับสมบูรณ์ แล้วได้ด าเนินการดังนี้ 

1) แบบสอบถามความเห็นของผู้บริหาร ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ได้น าไป
ทดลองใช้กับผู้บริหารซึ่งมิได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย รวมจ านวน 15 ราย เพ่ือทดสอบ
ความเข้าใจในข้อค าถามได้สอดคล้องตรงกัน ผลปรากฏว่า ข้อค าถามและภาษามีความเข้าใจตรงกัน ตอบ
แบบสอบถามได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งแสดงว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นมีความเชื่อมั่นได้ 

2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ น าไปทดลองใช้กับครู ซึ่งมิได้ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน ข้อมูลที่
ได้จากการทดลองใช้เครื่องมือได้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น(reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 
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2545) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้น
เรียนโดยรวมมีค่าเท่ากับ .9811 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3.2 

  
ตารางที ่3.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยภาพรวมและรายด้าน 
 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร .8627 
ด้านการจัดการเรียนการสอน .9576 
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน .9213 
ด้านการวัดผลและประเมินผล .9566 
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน .9480 

โดยรวม .9811 
 
           กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลพร้อมหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง และให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัยในเวลาที่ก าหนดได้แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 410 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
(รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ค) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และน าไปวิเคราะห์ดังนี้   
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย 
(mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยเทียบ
กับเกณฑ์ดังนี้ (Best, 1978 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

4.51 - 5.00       หมายถึง มีระดับปฏิบัติมากที่สุด 
3.51 - 4.50       หมายถึง มีระดับปฏิบัติมาก 
2.51 - 3.50       หมายถึง มีระดับปฏิบัติปานกลาง 
1.51  - 2.50 หมายถึง มีระดับปฏิบัติน้อย 
1.00  - 1.50       หมายถึง มีระดับปฏิบัติน้อยที่สุด 
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 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากค าถามปลายเปิด
โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วสรุปผลเป็นความเรียง 
 3. กำรศึกษำพหุกรณี (multi-case study) เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินการของ
โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จจ านวน 2 โรง มีวิธีการวิจัยดังนี้  
 3.1 ก ำหนดโรงเรียนเป้ำหมำย เป็นกรณีศึกษา จ านวน 2 โรง ซึ่งการเลือกโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครต้นแบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าความเข้าใจใน
การบริหารงานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ีคุณภาพสูงเพ่ือเป็นสารสนเทศที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งใน
การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งนี้ การเลือกโรงเรียน
ต้นแบบใช้เกณฑ์การพิจารณาคือ เป็นโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในด้านการจัดการศึกษา เป็นโรงเรียนที่
มีผลงานที่โดดเด่น และ /หรือได้รับรางวัลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และผ่านการประเมินผลการทดสอบ      
(O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ในปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 ท าให้ได้ข้อสรุปเชิง
ประจักษ์สอดคล้องตามเกณฑ์การพิจารณาโรงเรียนต้นแบบคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 2 โรง ดังนี้ 
  1. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน และผ่านการประประเมินผลการทดสอบ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระ ในปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 ด าเนินการเก็บข้อมูลในวันที่ 9 มกราคม 2560 
                     2. โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เขตบางขุนเทียน เป็นโรงเรียนที่นักเรียนได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนยาชิโย ไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น และผ่านการประเมินผลการทดสอบ (O-NET) สูง
กว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 ด าเนินการเก็บข้อมูลในวันที่ 12 
มกราคม 2560 
 3.2 กำรสร้ำงแนวค ำถำม หลังการเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทั้ง 2 แห่งผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถาม (guideline) ส าหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
interview) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (open - ended questionnaire) โดยสอบถามเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินการพัฒนาครู ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยอาศัยความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 5 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของถ้อยค าภาษาที่ใช้และความเหมาะสม
ของข้อค าถามได้ตรงประเด็นหรือไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นจึงได้ปรับปรุงส านวนภาษา 
และจัดท าตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้เหมาะสม จึงจัดท าเป็นเครื่องมือที่
สมบูรณ ์ 

      3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบลงภาคสนามยืดหยุ่นและ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่สัมภาษณ์และมีการบันทึกเสียงในการตอบค าถามด้วยดังนั้นเพ่ือให้
ข้อมูลครบถ้วน มีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน
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ต้นแบบตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย และค าถามการวิจัย ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธีคือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) การสังเกตและจดบันทึก (observation and field – note) 
และการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) โดยการสัมภาษณ์จะมีแนวค าถามซึ่งเป็นหัวข้อการ
สนทนากว้าง ๆ เป็นค าถามแบบปลายเปิด ใช้เป็นแนวทางการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จากนั้นผู้วิจัย
น ามาสรุปประเด็นตามแนวค าถามเป็นระยะ ๆ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย ส่วนการ
สังเกตและจดบันทึก ผู้วิจัยศึกษาสังเกตสภาพบริบทของโรงเรียนทั้งสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก
ห้องเรียน ทรัพยากร บุคคล และสิ่งอ านวยความสะดวกของครูและนักเรียน การเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การบริหารจัดการวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป งานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ลักษณะการใช้สื่อและเทคโนโลยีตลอดจนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั่วไป 
ส าหรับการวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตร แผนการเรียนรู้ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ รายงานการประเมินตนเอง/รายงานผลประเมินมาตรฐานการศึกษา 
แผนการนิเทศติดตามผล เอกสารแผ่นปลิว แผ่นพับ เอกสารเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนาครู       
เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป  
 3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาพหุกรณีครั้งนี้ ใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) เป็นหลัก กล่าวคือ การวิเคราะห์เอกสารจะเป็นการอ่านจับใจความและ
บันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลเนื้อหาส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียนและโครงสร้างการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมา และการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ จะเป็นการอ่านจากบันทึก
ภาคสนาม และการถอดเทปหลังการสัมภาษณ์ ส าหรับข้อมูลบางส่วน เป็นการยกข้อความที่เป็นตอน
ส าคัญที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงเพ่ือเป็นการสนับสนุนสาระส าคัญของการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพ่ืออธิบายการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในการพัฒนาครูในโรงเรียนในประเด็นด้านต่าง ๆ ที่ศึกษาทั้ง 5 ด้าน 
          ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
งานวิจัย การวิจัยเชิงส ารวจและการศึกษาพหุกรณี ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อค้นพบที่ส าคัญและข้อมูลมีความสอดคล้องกันทั้ง 3 แหล่งน าเสนอในรูปแบบตาราง เพ่ือประกอบใน
การจัดท าร่างข้อเสนอนโยบายเพ่ือพัฒนาครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน
ทั้ง 5 ด้าน  

  ขั้นตอนที่  2 กำรจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำครู ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (operational seminar) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนา
ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยน าผลจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่
ผู้วิจัยท าขึ้น น าเสนอต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ 
ปรับปรุง แก้ไข รวมทั้งปรับถ้อยค าส านวนภาษาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอเชิง
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นโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความสมบูรณ์ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริหารจ านวน 7 คน ตัวแทน
ครู จ านวน 6 คน ตัวแทนศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน จัดขึ้นในวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิชาการโรงเรียนวัดบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดชื่อผู้
สัมมนาดังภาคผนวก ช) 

  ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหำนคร 

  การประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และการประเมินและรับรองโดยผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  3.1 กำรประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (experts) ซึ่งเลือกแบบเจาะจงจ านวน  
5 คน โดยใช้แบบประเมินและรับรองที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสม (propriety) ด้าน
ความเป็นไปได้ (feasibility) ด้านความสอดคล้อง (congruity) และด้านความเป็นประโยชน์ (utility) โดย
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

 1. เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือ/อดีตผู้บริหารระดับสูงของส านักการศึกษาหรือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 1) นางชนัญยา จาดชนบท ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 2) นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 2. เป็นผู้บริหารโรงเรียน มีประสบการณ์หรือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการมาแล้วไม่น้อย
กว่า 10 ปี ประกอบด้วย นางพรทิพย์ มาศรีนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร 

 3. เป็นผู้บริหารหรือนักวิชาการของหน่วยงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้มีความเชี่ยวชาญ   
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการฝึกอบรมพัฒนาครู ประกอบด้วย 1) นางสมชื่อ กอรปคุณูปการ ผู้เคยด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  และ 2) ดร.ศุภจิรา นาคโต 
ศึกษานิเทศกส์ านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 ผู้วิจัยด าเนินการขอหนังสือน าส่งจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพ่ือ
ไปติดต่อกับผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้น และนัดหมายวัน เวลา และ สถานที่ โดยมีผลสรุปการวิจัยจากขั้นตอนที่ 
1 และน าข้อเสนอเชิงนโยบายที่จัดท าขึ้นจากขั้นตอนที่  2 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและ
รับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 
31 เดือนสิงหาคม 2560 (รูปภาพดังภาคผนวก ฌ) 
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 3.2 กำรประเมินและรับรองโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) เป็นการน า 
“ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 
และข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาใช้พิจารณาประกอบการวิพากย์ระหว่างผู้วิจัยและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลจากการวิพากย์ได้น าไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์เป็นขั้นสุดท้าย  
 การวิพากย์ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และสุดท้ายเป็น
การประเมินและรับรองโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้    
ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์  เป็นการประเมินและรับรองผลการวิจัยโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอีกทางหนึ่ง ถือเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการวิจัย 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมวิพากษ์ในการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย ในครั้งนี้
ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครูผู้สอน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนกรรมการ
สถานศึกษา โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยไม่ก าหนดสัดส่วน จ านวน 
30 คน ได้ด าเนินการ ณ โรงเรียนวัดบางบอน เขตบางบอน วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2561 (รายชื่อดัง
ภาคผนวก ซ) 
   
  เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรประเมินและรับรอง 
  การสร้างเครื่องมือในการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 1. แบบประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 1.1 ศึกษารายละเอียดของข้อเสนอเชิงนโยบายและด าเนินการสร้างแบบประเมินและ
รับรองข้อเสนอเชิงนโยบายให้ครบถ้วน และครอบคลุมแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน 
 1.2 น าแบบประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเดิม
เพ่ือพิจารณาความตรง (Validity) ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะความตรงเชิงเนื้อหา 
 1.3 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
               1.4 จัดพิมพ์แบบประเมินฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 กำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 คือ แบบประเมินและรับรอง
ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ผู้วิจัยหาคุณภาพเครื่องมือโดยการน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ตรวจสอบความ
ตรง (Validity) ของเครื่องมือที่สร้างขึ้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบเฉพาะความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยน าเครื่องมือซึ่งสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณาว่าข้อ
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ค าถามหรือรายการประเมินแต่ละข้อค าถาม ตรงและครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการหรือไม่ โดยก าหนด
คะแนนผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้วย + 1, 0, และ -1 และด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับระยะ
ที่ 1 
    กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจ านวน 30 คน มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้จากผลการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย            
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละท่านเป็นผู้ประเมินจากเกณฑ์ ด้านความเหมาะสม ด้านความ
เป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์ น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ส าหรับการแปล
ความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2545) 
 4.51-5.00 แปลความว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้   
มีความสอดคล้อง และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.51-4.50 แปลความว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้   
มีความสอดคล้อง และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
 2.51-3.50 แปลความว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง 
 1.51-2.50 แปลความว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้   
มีความสอดคล้อง และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.50 แปลความว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้   
มีความสอดคล้อง และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ส าหรับผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการตัดสินผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ือที่จะสามารถรับรองข้อเสนอในแต่ละข้อ ตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละด้าน โดยศึกษาจาก
การก าหนดเกณฑ์การประเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 146) และชูศรี วงศ์รัตนะ (2544, 
หน้า 165) ซึ่งก าหนดเกณฑ์การประเมินและแปลความหมายออกเป็น 5 ระดับ ที่มีความสอดคล้องกัน 
ตั้งแต่ 1.00-5.00 โดยมีค่าระดับ 2.51-3.50 เป็นระดับปานกลางและมีค่าตั้งแต่ระดับ 3.51 ขึ้นไปเป็น
ค่าที่สูงกว่าระดับปานกลาง เกณฑ์ที่ใช้ส าหรับตัดสินผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย จึงก าหนด
เกณฑ์การผ่านตั้งแต่ค่าที่สูงเกินระดับปานกลางขึ้นไป คือระดับ 3.51 ขึ้นไป 
 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการน ามารวบรวม และจัด
กลุ่มข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและจากผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย ที่เป็นประเด็นส าคัญมาเสนอเป็นแบบความเรียง 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบำย ส าหรับเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายในขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ศึกษาเกณฑ์การพิจารณาจากแนวคิด
การวิจัยเชิงนโยบาย (Guskey. 2000, p 96) ประกอบด้วยเกณฑ์ ดังนี้ 

 1. เกณฑ์ด้านความเหมาะสม (Propriety) พิจารณาจากกระบวนการได้มา ความ
ครอบคลุม พันธกิจ การใช้ถ้อยค า ส านวน การจัดกลุ่มหรือล าดับและการมีจุดเด่น 
 2. เกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) พิจารณาจากความสามารถน าไปปฏิบัติ การมี
ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติได้ ภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และการมีระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เอ้ือ
ให้ปฏิบัติได้ 
 3. เกณฑ์ด้านความสอดคล้อง (Congruity) พิจารณาจากมีการก าหนดที่สอดคล้องกับ
ภารกิจหลัก มีแนวทางหรือข้อก าหนดที่น าไปสู่ยุทธศาสตร์องค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นกรอบแนวทางที่ไม่ซ้ าซ้อนสะท้อนการส่งต่อและ
รับช่วงของการน าไปปฏิบัติ 
 4. เกณฑ์ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) พิจารณาจากมีความครอบคลุมครบถ้วน
สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความเป็นโอกาสของผลประโยชน์ต่อโรงเรียน ผลที่จะเกิดจาก
นโยบายเป็นความต้องการของสังคมหรือคนส่วนใหญ่ ความคุ้มค่าต่อการมีหรือไม่มีนโยบายของ
หน่วยงาน 
  
กำรน ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบำยฉบับสมบูรณ์ 
 การน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ ด าเนินการโดยผู้วิจัยจัดท ารายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาครูต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาแนวคิด หลักการ        

สภาพปัจจุบัน ปญัหาและแนว
ทางการพัฒนาครูในโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ขั้นตอนที่ 2 
การจัดท าข้อเสนอ 

เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครู 
ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 3 
การประเมินและรับรอง 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครู 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

- วิธีด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัย
น าเสนอเป็นภาพประกอบได้ดังปรากฏในภาพที่ 3.1 

 
 

                 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 3.1 ขั้นตอนกำรวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
 

การวิเคราะห์
เอกสารและ

งานวิจัย 

การวจิัย 
เชิงส ารวจ 

 

การศึกษา 
พหุกรณ ี

 

จัดท าร่าง
ข้อเสนอเชิง 
นโยบายจาก 
การเคราะห์ 
ผลการวิจัย 
ทั้ง 3 แหล่ง 

 

การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโดย

ผู้วิจัยและ
ผู้เข้าร่วม

สัมมนาจ านวน 
15 คน เพื่อ

จัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 

 

การประเมินและ
รับรองโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(จ านวน 5 คน ) 

 

ข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อ
พัฒนาครูใน

โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมและ
รายด้าน 5 ด้าน 

 

การประเมินและ 
รับรองโดย 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
(จ านวน 30 คน) 

 

ผลกำรวิจัย
ย 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการ

เรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการวิจัย

ในชั้นเรียน ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์แนวคิด 

หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางในการพัฒนาครู 2) ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายจาก

ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ 3) ผลการประเมินและรับรองข้อเสนอ

เชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์แนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางใน

การพัฒนาครใูนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
 

 4.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้วิจัยได้สรุปถึงแนวคิด หลักการ และแนวทาง
การพัฒนาครูดังนี้ 
 แนวคิดในการพัฒนาครู ปัจจุบันได้มีการให้ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครู 

(Development of Teachers) มากเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการตื่นตัวในด้านการปฏิรูปการศึกษา และ

การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งครูมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก 

 เพ่ือให้การพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพและเป็นกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาครู ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นที่ศึกษา    

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีการสอน 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน แนวทางปฏิบัติที่

ส าคัญคือ การนิเทศ เร่งรัด ติดตามตรวจสอบปัญหาให้พบและด าเนินการแก้ไข การใช้กระบวนการ

นิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการลดภาระงานครูให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ 

ขณะที่ส านักการศึกษาควรมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูเน้นครูสอนให้
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อ่านออกเขียนได้ ให้ความส าคัญกับการอบรมในเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ ส่งเสริมให้

ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาครูให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์อันจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพ ครูมีคุณภาพสูงสุดและ

น าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ต่อไป 

 หลักการในการพัฒนาครู ครูและบุคลากรใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีจริยธรรม ทันต่อการพัฒนาและการ

แข่งขันของประเทศ 

 รูปแบบและวิธีการพัฒนาครู ต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของครู วิธีการ

ในการพัฒนามีหลายวิธีที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ การเข้ารับการอบรม หรือการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่

หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพัฒนาครูต้องเกิดจาก

ความต้องการของครู การพัฒนาครูที่ดีจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน สอดคล้องกับนโยบายและ

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 การพัฒนาครู เป็นสิ่ งจ าเป็น และมีความส าคัญในการที่จะเสริ มสร้างให้ครูมีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะในการท างาน และในทางการเรียนการสอนตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการท างาน 

โรงเรียนควรให้โอกาสครูได้รับการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ผู้เรียนต่อไป 

 แนวทางการพัฒนาครูโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล 

และด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

           โดยภาพรวม ได้แก่ 1) ควรให้ครูมีเวลาสอนเต็มที่ไม่เพิ่มภาระงานครูที่นอกเหนือจากการ

สอนมากเกินไป 2) อบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) นิเทศ

ติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 4) ครูมีอิสระในการเลือกหลักสูตรพัฒนาตนเอง และ     

5) ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนพัฒนาก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน พัฒนาครูให้มีความ

รับผิดชอบ 

           ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการพัฒนา

หลักสูตร 2) เสนอนโยบายแจ้งครูให้รับทราบ อบรมศึกษาดูงาน 3) มีการพัฒนาหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญ

และท้องถิ่นมาร่วมจัดท า และ 4) ยึดหลัก PDCA ในการท างาน 

           ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ควรนิเทศการสอนสม่ าเสมอ 2) อบรมเทคนิคการสอน

ใหม่ ๆ 3) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการน าไปใช้จริง 4) ควรยกเว้นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
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โรงเรียนเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มที่ และ 5) ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจ ครูจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเทคนิคการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่ 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ได้แก่ 1) ส่งเสริม ให้ครูผลิตสื่อ 2) จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 3) จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้โรงเรียน และ 4) มีการจัด

ประกวดการผลิตสื่อเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ 1) จัดท าคู่มือวัดผลและประเมิน 2) อบรมศึกษาดูงาน 

เรื่องการวัดผลและประเมินผล 3) การสร้างเครื่องมือวัดผลโดยค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน        

4) แต่งตั้งคณะท างานที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยประเมินผล และ 5) ครูควรทดสอบเด็กท้ังก่อนเรียน 

และหลังเรียน 

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ให้ความรู้กับครูผู้สอนในการท าวิจัยในชั้นเรียน 2) ควรท าวิจัย

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 3) ก ากับติดตามตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4) น าผล 

การวิจัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 5) จัดให้มีการประกวดผลงานทางวิจัย 

 

 4.2 ผลการวิจัยเชิงส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 

 4.2.1 ข้อมูลสถานภาพปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการส ารวจสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากโรงเรียน จ านวน 205 โรง โดยมีผู้ให้ข้อมูล

คือครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ค่าความถี่ และร้อยละข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ที ่ สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
1 เพศ   
      ชาย 67 32.68 
      หญิง 138 67.32 
2 อายุ   
      ต่ ากว่า 35 ปี 46 22.44 
      35-45 ปี 112 54.63 
      46-55 ปี 39 19.02 
      56 ปีขึ้นไป 8 3.90 
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ที ่ สถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
3 วุฒิการศึกษา   
      ปริญญาตรี 88 42.93 
      ปริญญาโท 117 57.07 
      ปริญญาเอก - - 
4 ประสบการณ์การท างาน   
      ต่ ากว่า 5 ปี 31 15.12 
      5-15 ปี 128 62.44 
     16-25 ปี 32 15.61 
     26 ปีขึ้นไป 14 6.83 
 รวม 205 100 

  

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67.32      

มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.63 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 57.07 

และมีประสบการณ์การท างาน 5 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.44 

 4.2.2 สภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครู 

 ผลการส ารวจสภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 

205 โรง สรุปได้ดังแสดงในตารางโดยภาพรวมและรายด้านดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติตามความคิดเห็นในการพัฒนาครู

โดยภาพรวมและรายด้าน 
 

 

ที ่
 

สภาพปัจจุบันการพัฒนาครู 
ระดับการปฎิบัติ 

x̅ S.D. แปรผล 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.15 .23 ปานกลาง 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.06 .31 ปานกลาง 
3. ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 2.77 .46 ปานกลาง 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 3.05 .42 ปานกลาง 
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 2.98 .33 ปานกลาง 

รวม 3.00 .26 ปานกลาง 



120 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า สภาพปัจจุบันและการด าเนินการพัฒนาครูโดยรวมอยู่ในระดับ    

ปานกลาง (x̅ = 3.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยสูงสุดใปต่ าสุด พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร (x̅ = 3.15) รองลงมา

คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (x̅ = 3.06) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวัดผลและ            

การประเมินผล (x̅ = 3.05)  

 

ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการปฏิบัติตามคิดความเห็นในการพัฒนาครู

โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 
 

 

ที ่
 

การพัฒนาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

x̅ S.D. แปรผล 
1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3.15 .23 ปานกลาง 

1 โรงเรียนมีการจัดท าหลักการ จุดหมาย โครงสร้างและ
เนื้อหาของหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกฝ่าย 

3.63 .55 มาก 

2 โรงเรียนมีการจดัท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ 
ในหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.66 .53 มาก 

3 โรงเรียนมีเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตรอย่างเพียงพอ 2.55 .61 ปานกลาง 
4 ผู้บริหารมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้

สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.57 .59 ปานกลาง 

5 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี 3.76 .49 มาก 
6 ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
3.75 .49 มาก 

7 ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2.63 .53 ปานกลาง 

8 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินด้านวิชาการ 
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.62 .54 ปานกลาง 
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ที ่
 

การพัฒนาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

x̅ S.D. แปรผล 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.06 .31 ปานกลาง 

9 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.74 .49 มาก 

10 โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารคู่มือครูที่เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครูผู้สอนได้
ศึกษาค้นคว้า 

2.49 .64 น้อย 

11 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและ
การปฏิบัติจริง 

3.66 .51 มาก 

12 โรงเรียนมีการจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนที่
ร่วมมือช่วยเหลือแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

3.64 .55 มาก 

13 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

2.61 .55 ปานกลาง 

14 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.65 .53 มาก 

15 โรงเรียนมีการประชุม วางแผน หาแนวทางการใช้
เทคนิคการสอนใหม่ ๆ 

2.52 .64 ปานกลาง 

16 ผู้บริหารมีการด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.58 .60 ปานกลาง 

17 โรงเรียนมีการประเมินผลจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

2.62 .59 ปานกลาง 

3. ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 2.77 .46 ปานกลาง 
18 โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการ การใช้สื่อและ

เทคโนโลยีการสอน 
2.49 .69 น้อย 

19 ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณให้ครูผู้สอนจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์มาจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

2.45 .74 น้อย 

20 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม 
การผลิตสื่อการเรียนการสอน 

3.55 .64 มาก 
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ที ่
 

การพัฒนาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

x̅ S.D. แปรผล 
21 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อประกอบการ

จัดการเรียนการสอน 
3.64 .56 มาก 

22 ผู้บริหารมีการจัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย          
ให้ครูผู้สอนน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

2.50 .66 น้อย 

23 ครูมีการก าหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอน 

2.57 .60 ปานกลาง 

24 โรงเรียนมีการจัดท าทะเบียนสื่อ พร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวกในการยืม 

2.51 .67 ปานกลาง 

25 ผู้บริหารมีการจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้
สื่อและเทคโนโลยีการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

2.47 .68 น้อย 

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 3.05 .42 ปานกลาง 
26 โรงเรียนจัดให้ครูวางแผนการวัดผลและประเมินผล

ภายในโรงเรียนร่วมกัน 
3.58 .63 มาก 

27 โรงเรียนมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายทุกกลุ่ม
สาระ 

2.50 .61 น้อย 

28 โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเพ่ือใช้ในการวัด 
และประเมินผลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

3.54 .58 มาก 

29 โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.61 .58 มาก 

30 โรงเรียนจัดให้มีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
แก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามความ
เหมาะสม 

2.47 .69 น้อย 

31 ครูผู้สอนน าผลที่ได้รับจากการวัดและประเมินผล 
มาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง 

3.60 .57 มาก 

32 โรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล 
และประเมินผลให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2.51 .64 ปานกลาง 

33 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไป 2.56 .62 ปานกลาง 
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ที ่
 

การพัฒนาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

x̅ S.D. แปรผล 
5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 2.98 .33 ปานกลาง 
34 ผู้บริหารสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูทุกคน

เห็นความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.62 .56 มาก 

35 ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดเกณฑ์และทิศทางในการ
ท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2.57 .58 ปานกลาง 

36 ผู้บริหารมีการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ครูผู้สอน
สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนตามที่ก าหนด 

3.56 .60 มาก 

37 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 2.50 .62 น้อย 
38 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม

งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
3.58 .59 มาก 

39 ครูสามารถหาแนวทางใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2.56 .60 ปานกลาง 

40 โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

2.47 .63 น้อย 

 

 

 จากตารางที ่4.3 สภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครู จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 

 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครู มีระดับการปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่า มีรายการที่ควรให้ความส าคัญ

ในการพัฒนาเป็นสามล าดับแรกคือ โรงเรียนมีเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตรอย่างเพียงพอ (x̅ = 2.55) 

ผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (x̅ = 2.57) และโรงเรียนมีการน าผลการประเมินด้านวิชาการมาปรับปรุง และพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา (x̅ = 2.62)  

 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน  พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครู มีระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.06) เมื่อพิจารณารายการย่อยพบว่า มีรายการที่ควรให้ความส าคัญ

ในการพัฒนาเป็นสามล าดับแรกคือ โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารคู่มือครูที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้า (x̅ = 2.49) มีการประชุมวางแผนหา        
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แนวทางการใช้เทคนิค การสอนใหม่ๆ (x̅ = 2.52) และโรงเรียนมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่าย

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม (x̅ = 2.58) 

   3. ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครู     

มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่า มีรายการที่

ควรให้ความส าคัญ ในการพัฒนาเป็นสามล าดับแรก คือโรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้ครูผู้สอนจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์มาจัดท าสื่อการสอน (x̅ = 2.45) ผู้บริหารโรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ

และเทคโนโลยีการสอนอย่างสม่ าเสมอ (x̅ = 2.47) และส ารวจความต้องการการใช้สื่อและเทคโนโลยี

ทางการสอน (x̅ = 2.49) 

  4. ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครู มีระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่า รายการที่ควรให้
ความส าคัญ ในการพัฒนาเป็นสามล าดับแรก คือโรงเรียนจัดให้มีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาให้

ความรู้แก่ครูผู้สอน เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามความเหมาะสม (x̅ = 2.47) โรงเรียนมีการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระ  

(x̅ = 2.50) และโรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและ 

มีประสิทธิภาพ (x̅ = 2.51) 
  5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครู มีระดับการปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 2.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่า มีรายการที่ควรให้ความส าคัญ 

ในการพัฒนาเป็นสามล าดับแรก คือ โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหา พัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ (x̅ = 2.47) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

(x̅ = 2.50) และมีการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนตามที่ก าหนดมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ครูสามารถหาแนวทางใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ (x̅ = 2.56) 

     1.2.3 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบค าถามปลายเปิดของผู้บริหารในส่วนของ

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ผู้วิจัยได้น ามาสรุปผลดังต่อไปนี้ 
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    ปัญหาโดยภาพรวมและรายด้าน 

    โดยภาพรวม 

    1. ครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนท าให้ประสิทธิภาพการสอนลดลง 

    2. ขาดจุดยืนในการพัฒนา ท าไปตามกระแสนิยม นโยบายศึกษามีการเปลี่ยนแปลง

บ่อยและไม่ชัดเจน 

   3. ครูไม่ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ไม่หลากหลาย 

    4. ครูขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

    5. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนลงสู่นักเรียนอย่างแท้จริง 

    6. ครูเข้ารับการอบรมแล้วไม่ได้น าไปปฏิบัติต่อในโรงเรียน 

    7. ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระท าให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพการ

โอนย้ายได้รับการทดแทนช้า ท าให้ขาดความต่อเนื่อง  

    8. ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง 

    9. นักเรียนขาดความรับผิดชอบไม่สนใจเรียนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ า

รวมทั้งผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ต่ าไปด้วย 

    10. ขาดความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู    

      ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

    1. นโยบายของหลักสูตรไม่แน่นอนปรับเปลี่ยนบ่อย 

    2. ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

    3. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 

    4. ครูไม่น าหลักสูตรที่ปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

    5. การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

    6. ผู้บริหารและครูบางคนไม่ให้ความสนใจในการพัฒนาหลักสูตร 

    ด้านการจัดการเรียนการสอน 

    1. ครูยังมีว ิธ ีการสอนแบบเดิม ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมที่เน้นผู ้เร ียนเป็น

ศูนย์กลาง เน้นการบรรยายมากกว่าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

    2. ขาดการเตรียมความพร้อม ไม่ใช้แผนการสอน ไม่เตรียมแผนการสอน ขาดสื่อการ

เรียนการสอน นักเรียนไม่สนใจ 

    3. การจัดกระบวนการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร  
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    4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

    5. ขาดแคลนครู และครูที่สอนก็ไม่ช านาญ เพราะสอนไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ 

    6. ขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

    7. ครูสอนได้ไม่เต็มที ่เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมอ่ืนๆ มาก 

    8. ครูขาดความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

    1. ครูขาดการเตรียมความพร้อมในการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนอย่างเหมาะสม 

    2. ครูขาดความกระตือรือร้นในการใช้สื่อการสอน และสอนไม่ตรงกับการจัดแผนการ

จัดการเรียนรู้ 

    3. ให้สื่อการสอนกับโรงเรียนมามาก แต่เครื่องมือที่ใช้ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษา 

    4. ขาดการจัดเก็บและบ ารุงรักษาสื่อการสอน 

    5. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อและเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ 

    6. คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับความต้องการและขาดงบประมาณในการจัดสรรสื่อที่

ทันสมัย 

   ด้านการวัดผลและประเมินผล 

    1. การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และศักยภาพ

ของผู้เรียนการวัดผลและประเมินผลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล ยังไม่หลากหลาย เกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผลยังไม่เป็นไปตามสภาพจริง 

    3. การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการ

จัดการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรม 

    4. ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การจัดเก็บข้อมูลยัง

ซ้ าซ้อนไม่มีการส่งต่อข้อมูลของนักเรียนในระดับขั้นต่อไป 

    5. ไม่น าผลการวัดผลประเมินผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

    ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

    1. งานวิจัยยังไม่แก้ไขปัญหาที่แท้จริงจากชั้นเรียน ครูไม่ได้ท าวิจัยจากปัญหา ที่เกิดขึ้น

จริงในชั้นเรียน ท าเพ่ือส่งเท่านั้น งานวิจัยในชั้นเรียนไม่ตอบสนองกับปัญหาที่แท้จริง 

    2. งานวิจัยในชั้นเรียนไม่สอดคล้องกับปัญหาที่พบในบันทึกหลังแผนการสอน 
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    3. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

    4. การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียน ขาดความต่อเนื่องและขาดความรวดเร็วใน

การแก้ปัญหานักเรียน 

    5. ครูมีทัศนคติไม่ดีต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน มักมองว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานและ

ยุ่งยาก   

    แนวทางการพัฒนาครูโดยภาพรวมและรายด้าน 

    โดยภาพรวม 

 1. ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่เพ่ิมภาระให้

ครู ให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ในห้องเรียน 

 2. หาจุดที่เป็นปัญหาให้พบแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  ควรมีเกณฑ์ท่ีชัดเจนปฏิบัติได้จริง 

   3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม 

         4. ใช้กระบวนการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

    5. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในกลุ่มสาระท่ีขาดครู 

    6. ควรให้ครูมีอิสระในการเลือกหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง 

    7. ส านักการศึกษาต้องวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหา ขออัตราก าลังโดย

ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

    8.เน้นครูสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้ และเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้ตามวัย  

คัดแยกนักเรียน สอนซ่อมเสริม เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน จัดกิจกรรมเสริม

ด้านการอ่าน 

    9. ครูยังขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ควรอบรมวินัย ความรับผิดชอบ มากกว่าการ

อบรมให้ความรู้ 

         10. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

    11. ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน

และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

    ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

   1. สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพ่ือให้มี

ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

   2. อบรมศึกษาดูงาน อบรมจากวิทยากรที่มคีวามรู้และลงมือปฏิบัติ 

   3. หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 
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    4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่น

เข้ามาร่วมจัดท า 

    5. ตรวจสอบนิเทศ ก ากับ ติดตามการสอนและแผนการสอนว่าสอดคล้องกับหลักสูตร 

    6. น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

    7. ยึดหลัก PDCA 

    ด้านการจัดการเรียนการสอน 

   1. นิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

   2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ ให้กับครู อบรม พัฒนาและ

ศึกษาดูงาน 

    3. เน้นให้วางแผน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การสอนตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ 

และน าไปใช้จริงให้ครอบคลุมและบรรลุตามจุดประสงค์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมสร้างทักษะที่

หลากหลายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

    5. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่เพ่ือดึงดูดความสนใจ

ของนักเรียน 

    6. กิจกรรมที่มีความเก่ียวเนื่องกันและสอดคล้องกันให้รวมท ากิจกรรมเดียวงดกิจกรรม

ที่ไม่เก่ียวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน 

   7. ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

   8. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ใช้นวัตกรรม

ใหม่ๆ  ในการจัดการเรียนการสอน 

    9. การจัดการเรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน 

    ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีการสอน 

   1. อบรมศึกษาดูงาน ให้ความรู้ในการใช้สื่อกับครูจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครู  และ

ขยายผลการน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

    2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า 

    3. ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการติดระบบ

สัญญาณอินเทอร์เน็ต จัดหาสื่อให้เพียงพอ 
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    4. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีตามบริบทของ

สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู 

    5. จัดประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน

วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล 

   1. จัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและ

เทคนิคการวัดผลกับครู ประเมินผลตามสภาพจริง 

   2. อบรมศึกษาดูงาน ความรู้เรื่องวัดผลประเมินผล 

   3. การสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีความแตกต่าง โดยค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่าง

ของนักเรียน 

    4. ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน       

ที่สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล 

    5. ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อแยกเด็กที่มีปัญหา 

    ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

   1. ส่งเสริมการอบรมงานวิจัย ให้ความรู้สาเหตุของปัญหาที่จะน ามาท าวิจัยจากการ

เรียนการสอน 

   2. ก าหนดให้มีการสร้างวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

    3. ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

   4. นิเทศกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการท า

แผนการจัดการเรียนรู้จากบันทึกหลังการสอนเพื่อน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป  

   5. ขอความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้รางวัล ยกย่องชมเชย

ครู มีการประกวดผลงานทางวิจัย 

 

 4.3 ผลการศึกษาพหุกรณี โรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 2 โรง คือ 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์และโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา  

 4.3.1 ข้อมูลทั่วไปและประวัติโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 
 ที่ตั้ง    68 ถนนบางขุนเทียน  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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 โทรศัพท์   0 2415 3589 โทรสาร  0 2899 7512   
 e-Mail  prayamon_school@yahoo.com Website www.prayamon.ac.th     
 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 เนื้อท่ี 10 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 เมื่อ พ.ศ. 2524 ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ซึ่งขณะนั้น คือ นายตรี ภวภูตานนท์ ได้รับหนังสือ
เชิญจาก นางเจริญ  จูฑะวิภาต แจ้งว่าตนมีจิตศรัทธาจะอุทิศที่ดิน จ านวน 6 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ตาม
โฉนดที่ดินเลขที่ 1256 เลขที่ดิน 37 ต าบลบางบอน อ าเภอบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  ให้กับกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใช้ในการสร้างโรงเรียนโดยให้ชื่อว่า“โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์”ซึ่งเป็นชื่อบิดาและให้ใช้ชื่อ
“ลมุลวรรณ” ซึ่งเป็นชื่อมารดา ที่สิ่งก่อสร้างใดก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ ผู้อุทิศที่ดินมีเจตนาเพ่ือ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาและเป็นอนุสรณ์แด่คนรุ่นหลัง 
 กรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้รับที่ดินผืนนี้ไว้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 และด าเนินการ
ตามเจตจ านงของผู้อุทิศให้ แต่เนื่องจากการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2525 ด าเนินการไม่ทันเพราะไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้จึงขอผ่อนผันในเงื่อนไข ซึ่งผู้อุทิศที่ดินไม่ขัดข้องและในปีงบประมาณ 2526 กรุงเทพมหานคร
ได้อนุมัติเงิน จ านวน 5,205,500.-บาท (ห้าล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนหลังแรก
เป็นตึก 4 ชั้น โครงสร้าง 16 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่งใช้อเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ านักเรียน 12 ห้อง บ้านพัก
ภารโรง 1 หลัง เพ่ือจะเปิดท าการสอนในปี พ.ศ. 2527 แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2526 ได้เกิดอุทกภัย น้ าท่วม
กรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ โดยเฉพาะชานเมืองเขตบางขุนเทียนเป็นเวลาหลายเดือน การก่อสร้างต้อง
หยุดชะงักลงไปชั่วคราว และมาด าเนินการต่อภายหลังจากน้ าลดจนเสร็จเรียบร้อย ประมาณเดือนกันยายน 
2527 และตั้งชื่อว่า “โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์” ส่วนอาคารหลังแรก ตั้งชื่อว่า “อาคารลมุลวรรณ” 
ตามเจตจ านงของผู้อุทิศที่ดิน   
 นอกจากนี้ยังได้รับบริจาคเงินสดอีก 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิ
ให้แก่โรงเรียน โดยให้ชื่อว่า “มูลนิธิเจริญ จูฑะวิภาต”โรงเรียนเริ่มเปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2528 ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึกษา 2529 ซึ่งเป็นโรงเรียนในล าดับที่ 35 ของเขตบางขุนเทียนในขณะนั้นและในปี พ.ศ. 2532 
กรุงเทพมหานคร ประกาศตั้งเขตจอมทองขึ้น โดยแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของเขตบางขุนเทียน ตามจ านวน
ประชากร โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จึงต้องไปสังกัดเขตจอมทอง จ านวน 11 โรงเรียน เหลือโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตบางขุนเทียน จ านวน 24 โรงเรียน 
ปรัชญาของโรงเรียน 

 “ธมฺมจารี สุข  เสติ ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข” 
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วิสัยทัศน์ 

 บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 “คุณธรรม น าความรู้”   

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 “ไหว้งามตามแบบไทย”                                                                       

ค าขวัญของโรงเรียน 

 สุขภาพดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น าระเบียบวินัย น้ าใจนักกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม

เพียบพร้อมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี 

ข้อมูลนักเรียน   

 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,964 คน 

ข้อมูลครู 

 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก 115 คน 
 จ านวนครูที่สอนตรงตามถนัด 16 คน 
 รวม 131 คน 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย โดยมีการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียน ดังนี้ 
 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน โดยค านึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด สวยงาม           
มีหน้าต่างและแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวก มีพ้ืนที่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมและทุกห้องเรียน
ต้องจัดให้มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 4 – 5 มุม ตลอดจนมีการผลัดเปลี่ยนสื่อประกอบมุมประสบการณ์
ตามความสนใจของเด็ก มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ 
 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน โดยให้มีสวนเศรษฐกิจพอเพียง ที่นั่งพักผ่อน สนามเด็กเล่น 
และเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก มีความรัก ความเมตตาและเอาใจใส่เด็ก
อย่างใกล้ชิด 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ถือการมีความส าคัญต่อการพัฒนาและการ
เรียนรู้ของเด็ก ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้มีการจัดสื่อทั้ง
ในและนอกห้องเรียน 
สื่อในห้องเรียน 
     1. มุมบล็อกมีไม้บล็อกหรือแท่งไม้ที่มีขนาดและรูปทรงต่างๆ กัน มีของเล่นจ าลอง เช่น 
รถยนต์ เครื่องบิน คน สัตว์ ต้นไม้ 
     2. มุมหนังสือ มีชั้นวางหนังสือและหนังสือประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือนิทาน สารคดี หนังสือ
ภาพต่างๆ เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีอุปกรณ์ส าหรับเขียน มีบรรยากาศที่สงบ 
     3. มุมบทบาทสมมติ มีชุดเครื่องครัว อุปกรณ์ส าหรับเล่นบทบาทสมมติ สื่อที่เหมือนของใช้ใน
บ้าน เครื่องแต่งกาย เตารีด/ที่รองรีด โต๊ะเครื่องแป้ง มุมเล่นบทบาทสมมติจะมีการเปลี่ยนตามความสนใจ
ของเด็ก เช่น มุมหมอ มุมร้านค้า เป็นต้น 
    4. มุมศิลปะ มีชั้นวางอุปกรณ์ส าหรับระบายสี  การปั้น การประดิษฐ์ การวาดภาพ การตัด
กระดาษ สีชนิดต่างๆ กระดาษหลายๆประเภท 
    5. มุมเครื่องเล่นสร้างสรรค์ มีอุปกรณ์ส าหรับการเล่นแยกประเภท การเล่นที่แยกส่วน และ
ประกอบใหม่ได้ เช่น พลาสติกสร้างสรรค์ ตัวต่อ ร้อยลูกปัด ฯลฯ 

   6. มุมเกมการศึกษา มีเกมการศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น เกมจับคู่ เกมภาพ
ตัดต่อ เกมจัดหมวดหมู่ เกมโดมิโน เกมเรียงล าดับ เกมศึกษารายละเอียดของภาพ ฯลฯ 
สื่อนอกห้องเรียน 
 เครื่องเล่นสนาม เช่นเครื่องเล่นส าหรับปีนป่าย เครื่องเล่นประเภทโหน ทรงตัว 
แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 

 1. ห้องเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์  
 2. ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล สหกรณ์ ฯลฯ 
 3. แหล่งการเรียนรู้บริเวณโรงเรียน ศาลาการเรียนรู้ สวนกลุ่มสาระต่างๆ ฯลฯ 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 1. หน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข  

โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
 2. แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ บุคคลที่รู้จักและมีชื่อเสียงของชุมชน  
 3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ สถานีรถไฟ วัด ศาลเจ้า ตลาด คลอง  
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1.  
 

 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

1.  การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเก่ียวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2.  การวางแผนดา้น
การวิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา 
5.  การพัฒนา

1.  การจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอ
ตั้งงบประมาณ  
2.  การจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายเงิน ตามทีไ่ด้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
กรุงเทพมหานคร   
3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณทีไ่ด้รับ
จัดสรร 
4.  การขอโอนและการ

1.  การวางแผน
อัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตรา 
ก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง   
4.  การเปลี่ยนต าแหน่ง
ให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1,  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2.  การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 
3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนานโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบการ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

สภานักเรียน สมาคมศิษย์เก่า 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ความส าเร็จ/รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ตั้งแต่ปี 2557 - 2560  

 - โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ได้รับโล่เกียรติคุณเพ่ือแสดงว่า ได้ด าเนินกิจกรรมดีเด่น
ตามพันธกิจโครงการ 100 ล้านความดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระเบียบวินัย   

 - ป้องกันภัยสารเสพติดเสริมสร้างจิตสาธารณประจ าปี 2556 งาน 100 ล้านความดี 103 ปี
ลูกเสือไทย ระวังภัยสารเสพติด โดยหม่อมราชวงค์สุขุมพันธุ์ บริพัทธ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  / 
ผู้อ านวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2557 
 - โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     
(O-NET) ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     - โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีติดต่อกัน 

 

กระบวนการเรียนรู ้
6.  การวัดผล 
ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา    
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 

ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
5.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ 
ติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ 
7.  การตรวจสอบ 
ติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากร
และการลงทนุเพื่อ
การศึกษา 
9.  การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ได้รบัมอบหมาย
เก่ียวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 

5.  การด าเนนิการ
เก่ียวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.  การด าเนนิการทาง
วินัยและการลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการ
และการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
10.  การรายงานการ
ด าเนินการทางวนิัยและ
การลงโทษ 
11.  การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ 
 

บริหารและพัฒนา
องค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน     
7.  งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
8.  การด าเนนิงาน
ธุรการ   
9.  การดูแลอาคาร
สถานที่และสิง่แวดล้อม 
10.  การจัดท าส ามะโน
ประชากร 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
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          - นางร าไพภัทร์  ชัยล าพังสุขสกุล ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านการจัดการเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย งานประชุมวิชาการ สะเต็มศึกษา
พัฒนาเด็กไทย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมแอมบาส -
ซาเดอร์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2557 
     - นางสาวยุพเรศ  เนาว์แก้ว ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไปทัศนศึกษา 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 จาการแข่งขันกิจกรรมพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 2 
ในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพ่ืออนาคต” ชื่อผลงาน “ป้ายรถประจ าทางหรรษา” โดย โมเดิร์นไนท์
การ์ตูนร่วมกับกลุ่ม ปตท. ณ ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 

 - ด.ญ.ญาดา  จิ โรปการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูต
กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 23 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างกรุงเทพมหานคร และเมือยาชิโย 
ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2557 

 - เด็กหญิงชลธิชา  โทเล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 24 - 29 ตุลาคม 2557 จาการ
แข่งขันกิจกรรมพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 2 ในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพ่ืออนาคต” ชื่อผลงาน “ป้ายรถ
ประจ าทางหรรษา” โดย โมเดิร์นไนท์การ์ตูนร่วมกับกลุ่ม ปตท.ณ ช่อง 9 อสมท. กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2557 

 - เด็กหญิงปวีณา  กนกหงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรี
พิจิตร์ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี โดย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์   กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 

 
 4.3.2 ข้อมูลทั่วไปและประวัติโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน     โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
 ที่ตั้ง  53 หมู่ 6 ซอยการเคหะธนบุรี แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  10150  
 อักษรย่อ    ก.บท.บศ. 
 วันก่อตั้งโรงเรียน   24 มีนาคม 2525 
 ที่ดิน     7 ไร่ 2 งาน 
 พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน   พระพุทธรูปประทานพร และ พระพิฆเนศวร 
 เครื่องหมายประจ าโรงเรียน  ต้นเฟื่องฟ้า 
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 สีประจ าโรงเรียน   สีม่วง และ สีด า 
 ผู้อุปการคุณโรงเรียน   พระครูผาสุกการโกวิท (เจ้าอาวาสวัดเลา) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   นายสงัด ปานแสงทินกร 
 ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง  นายสมบุญ วงศ์ษา 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน   รักอ่าน รักเขียน 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน   ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 โทรศัพท์    0 2415 2136 

 e-mail     bakhth@bma.go.th 
 เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และการศึกษาพิเศษ 
 เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน เป็นที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มอบให้กรุงเทพมหานครใช้เป็นที่ตั้ง
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2525 เดิมให้ชื่อ
ว่า"โรงเรียนเคหะชุมชนธนบุรี" มีอักษรย่อว่า"ก.บท.คธ"ต่อมาเขตบางขุนเทียน โดยนายสมควร รวิรัฐ
หัวหน้าเขตบางขุนเทียนในขณะนั้นต้องการให้มีโรงเรียนในเขตท่ีมีชื่อตรงกับเขตบางขุนเทียนจึงเสนอต่อ
กรุงเทพมหานครขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ใหม่เป็น "โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา" ใช้อักษรย่อว่า "ก.บท.บศ." 
และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2525  สีประจ าโรงเรียน คือ " สีม่วงและสีด า " โรงเรียนนี้ได้
เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

 ปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้ นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6    
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) และการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(โครงการเด็กเรียนร่วม) ตาม 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
วิสัยทัศน์ 

  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ ครูเชี่ยวชาญการสอน มุ่งพัฒนาความรู้คู่
เทคโนโลยี มากมีแหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล สานสัมพันธ์ชุมชนร่วมพัฒนา    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน 
พันธกิจ  

 ด้านนักเรียน 
            ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธคู่กับการใช้เทคโนโลยีให้เกิดทักษะกระบวนการจัด
สื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้สามารถแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการในระดับเขตกรุงเทพมหานครและระดับชาติ 
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  ด้านครู 
            พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะและความสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อนวัตกรรมน ามาใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน ส่งผลให้ครูพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

  ด้านผู้บริหาร 
            พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม ใช้นวัตกรรมในการ
บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานทุกด้านส่งเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดด้อยขอความร่วมมือทั้งองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษา 
ข้อมูลครู 
   จ านวนครู รวมทั้งสิ้น 124 คน 
ข้อมูลนักเรียน  
   จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ทั้งสิ้น 2,550 คน 
ความส าเร็จ/รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560  
        - โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับ ประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       - โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา2558  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับ ประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             - โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O–NET)  ปีการศึกษา 
2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าระดับ ประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        - ด.ช.วิชาฤทธิ์  สมสี ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างเมืองยาชิโยและกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 25 ประจ าปี 2558 ณ เมืองยาชิโย ประเทศ
ญี่ปุ่น 
       - ด.ช.ธนชาติ  อ ารุงสกุลรัฐ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างเมืองยาชิโยและกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 26 ประจ าปี 2559 ณ เมืองยาชิโย ประเทศ
ญี่ปุ่น 

       - ด.ช.ณัฐภัทร  นรดี ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  วิชาภาษาอังกฤษในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 
      - ด.ช.วรพล  หิรัญพฤกษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  วิชาภาษาอังกฤษในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 

      - ด.ช.จตุพร  ดาบรัมย์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  วิชาภาษาอังกฤษในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 
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      - ด.ช.ณัฐภัทร  นรดี ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 

      - ด.ช.คุณากร  เสริมทรัพย์ ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 
      - ด.ช.วราวุฒิ  วรนาม ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 
      - ด.ช.รชต  ก่อเจริญ ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 
      - ด.ญ.กฤษณา  ศรีนวล ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 
       - ด.ญ.สิริวิมล  บุญถนอม ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 

 - ด.ญ.ขนิษฐา  งามงอน ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 
     - ด.ญ.ณัฐญา  อุดมลาภ ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (การสอบ O – NET) 
 จากการศึกษาพหุกรณีโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเป็นต้นแบบจ านวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
ส านักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สังเกต สัมภาษณ์รวมทั้งศึกษาจากเอกสารของทั้ง 
2 โรงเรียนเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการพัฒนาครู ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ในภาพรวม
และรายด้าน 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยสรุปเป็นแนว
ทางการพัฒนาครูในภาพรวมและรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
แนวทางการพัฒนาครูโดยภาพรวม 

 1. ควรให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ โดยไม่มอบหมายงานอ่ืนให้เกินความจ าเป็น โดยเฉพาะ

จากหน่วยงานภายนอก 

 2. ควรหาจุดที่จะแก้ปัญหาให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ตรงจุด  

 3. ควรหาผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดอบรมด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

 4. ควรใช้กระบวนการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

 5. ควรส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมตามสาระที่ตนเองถนัดในภาวะที่ขาดแคลนครู 
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 6. ส านักการศึกษา ควรมีการวางแผน เรื่องกรองอัตราก าลังของครูเพ่ือแก้ปัญหาการขาด

แคลนให้ชัดเจน 

 7. เร่งรัดให้ครูสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 

 8. ปัจจุบันครูยังขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ ควรมีการอบรมเรื่องจรรยาบรรณครูอยู่เสมอ ๆ 

 9. ควรสร้างความตระหนักให้เกิดกับครูในการปฏิบัติหน้าที่ 

          10. ครูควรมีอิสระในการตัดสินใจ เลือกหลักสูตรการอบรมในการพัฒนาตนเอง 

แนวทางการพัฒนาครูรายด้าน 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 1. ควรมีการชี้แจงให้ครูทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรเพ่ือให้มีความเข้าใจ

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทุกคน 

 2. ควรมีการอบรมและให้ความรู้ครูจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง 

 3. ทางหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมอบนโยบายฝ่ายบริหารก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือที่จะได้น าเข้าที่

ประชุมให้ครรูับทราบและน าไปปฏิบัติ 

 4. การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรควรให้ผู้มีความรู้ความช านาญมาร่วมจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 5. ควรมีการตรวจสอบ นิเทศ ก ากับ ติดตาม แผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีการด าเนินการ

สอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่ 

 6. ควรด าเนินการโดยใช้หลัก PDCA เข้ามาเพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

          1. ควรมีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 2. ควรมีการเขียนแผนการสอนตามล าดับขั้น เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการน าไปใช้และ

ครอบคลุมบรรลุจุดประสงค ์

 3. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ  

 4. ควรให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นการใช้โครงงาน  

 5. ควรให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วีธีการที่หลากหลาย                    

 6. ครูผู้สอนต้องยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

 7. ควรมีการอบรมการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 

 8. ก ากับ ติดตาม ให้ครูยึดหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

 9. ควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยงดกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครูมี

เวลาในการจัดเตรียมในเรื่องของการเรียนการสอนเต็มที่ 
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ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

       1. ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่คุ้มค่ากับการเรียนการสอน 

 2. ควรจัดอบรม ศึกษาดูงาน ในเรื่องของการใช้สื่อและเทคโนโลยี 

 3. ควรจัดเวลาให้ครูมีการขยายผลในเรื่องของการจัดท าการใช้สื่ออย่างเหมาะสม 

 4. ควรจัดหา งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ  

 5. ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการในการจัดซื้อสื่อตามบริบทของโรงเรียนและ

การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของครู 

 6. ควรจัดให้มีการประกวดสื่อและเทคโนโลยีการสอน เพ่ือการกระตุ้นให้ครูมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น ในการจัดท าสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล  

         1. ควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เรื่องการวัดผลและประเมินผล อย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือรับความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ 

 2. จัดท าคู่มือการวัดผลและประเมินผล ที่หลากหลายและมีการประเมินตามสภาพจริง 

 3. ควรมีการส่งเสริมให้ครูจัดทดสอบเด็กก่อนเรียนและหลักเรียนเพ่ือแยกจัดระดับเด็กที่มี

ปัญหา 

 4. ควรเร่งรัด ก ากัด ติดตาม การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลโดยค านึงถึงศักยภาพ

และความแตกต่างของผู้เรียน 

 5. ควรจัดประชุมให้ความรู้เพื่อการน าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

         1. ส่งเสริมให้ความรู้กับครูและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนที่มี

คุณภาพ น าผลหลังการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

 2. ก าหนดให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 3. ควรเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 4. ควรน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 5. ควรส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนด้วยการจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัย 
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ผลการจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือจัดท าเป็น (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการด้วยการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย การวิจัยเชิงส ารวจและการศึกษา  

พหุกรณี มาสังเคราะห์เป็นข้อค้นพบที่ส าคัญน าเสนอในรูปแบบตารางดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.4 การสังเคราะห์ข้อค้นพบท่ีส าคัญ 
 

 
ที ่

ข้อค้นพบส าคัญพ่ือการจัดท าร่างข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย 

แหล่งข้อมูล 

วิเคราะห์
เอกสารงานวิจัย 

การวิจัย 
เชิงส ารวจ 

การศึกษา 
พหุกรณ ี

 โดยภาพรวม    
1 ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการ

หรือหน่วยงานอื่น โดยไม่เพ่ิมภาระให้ครู ให้
ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ในห้องเรียน 

√ √ √ 

2 หาจุดที่เป็นปัญหาให้พบแก้ปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง ควรมีเกณฑ์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง 

- √ √ 

3 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

√ - √ 

4 ใช้กระบวนการนิเทศติดตามการเรียน 
การสอนอย่างเป็นระบบ 

√ √ √ 

5 ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในกลุ่มสาระที่ขาดครู 

- √ √ 

6 ควรให้ครูมีอิสระในการเลือกหลักสูตร 
ในการพัฒนาตนเอง 

√ - √ 

7 ส านักการศึกษาต้องวางแผนเรื่องกรอบ
อัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหา, ขออัตราก าลัง   
โดยก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 10 ปี เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 
ในการปฏิบัติงาน 

- √ √ 
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ที ่

ข้อค้นพบส าคัญพ่ือการจัดท าร่างข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย 

แหล่งข้อมูล 

วิเคราะห์
เอกสารงานวิจัย 

การวิจัย 
เชิงส ารวจ 

การศึกษา 
พหุกรณ ี

8 เน้นให้ครูสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
ได้ และเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้ตามวัย คัดแยก
นักเรียนสอนซ่อมเสริม เพ่ิมชั่วโมงเรียน
ภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน จัด
กิจกรรมเสริมด้านการอ่าน 

- √ √ 

9 ครูยังขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ควร
อบรมวินัย ความรับผิดชอบ มากกว่าการ
อบรมให้ความรู้ 

- √ √ 

10 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู และนักเรียนให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

√ √ - 

11 ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ สร้างความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและ
ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

√ - √ 

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร    
1 สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบ

ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพ่ือให้มีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

√ √ √ 

2 อบรม ศึกษาดูงาน อบรมจากวิทยากรให้
ความรู้และลงมือปฏิบัติ 

√ √ √ 

3 หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสนอนโยบายทาง 
การศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

√ √ √ 

4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้า
มาร่วมจัดท า 

√ √ √ 

5 ตรวจสอบนิเทศ ก ากับ ติดตามการสอน 
และแผนการสอนว่าสอดคล้องกับหลักสูตร 

- √ √ 
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ที ่

ข้อค้นพบส าคัญพ่ือการจัดท าร่างข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย 

แหล่งข้อมูล 

วิเคราะห์
เอกสารงานวิจัย 

การวิจัย 
เชิงส ารวจ 

การศึกษา 
พหุกรณ ี

6 น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบาย
มาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

- √ - 

7 ยึดหลัก PDCA √ √ √ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน    
1 นิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ √ √ √ 
2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน

แบบใหม่ๆให้กับครู อบรม พัฒนาและศึกษาดู
งาน 

√ √ √ 

3 เน้นให้วางแผน เขียนแผนการจัดการเรียน
การสอนตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ 
และน าไปใช้จริงให้ครอบคลุมและบรรลุ 
ตามจุดประสงค์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

√ √ √ 

4 ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนที่ส่งเสริม
กระบวนการจัดกิจกรรม สร้างทักษะที่
หลากหลาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย 

√ √ √ 

5 การจัดการเรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน - √ √ 
6 กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสอดคล้อง

กัน ให้รวมท ากิจกรรมเดียว งดกิจกรรมที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน 

√ √ √ 

7 
 

ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอน 

√ √ √ 

8 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ 
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ที ่

ข้อค้นพบส าคัญพ่ือการจัดท าร่างข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย 

แหล่งข้อมูล 

วิเคราะห์
เอกสารงานวิจัย 

การวิจัย 
เชิงส ารวจ 

การศึกษา 
พหุกรณ ี

9 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัด
กิจกรรม 

√ √ √ 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน    
1 อบรมศึกษาดูงาน ให้ความรู้ในการใช้สื่อ    

กับครูจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครู และ  
ขยายผล  การน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

- √ √ 

2 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับ
ผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า 

√ √ √ 

3 ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ติดสัญญาณอินเทอร์เน็ต จัดหาสื่อให้เพียงพอ 

√ √ √ 

4 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการ
จัดหาสื่อเทคโนโลยีตามบริบทของ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู 

√ √ √ 

5 จัดประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยีและกระตุ้น
ให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน วิเคราะห์
เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 

√ √ √ 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล    
1 จัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้    

การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและ
เทคนิค การวัดผลกับครู ประเมินผลตาม
สภาพจริง 

√ √ √ 

2 อบรมศึกษาดูงาน ความรู้เรื่องวัดผล
ประเมินผล 

√ √ √ 

3 การสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีความแตกต่าง 
โดยค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของ
นักเรียน 

√ √ √ 
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ที ่

ข้อค้นพบส าคัญพ่ือการจัดท าร่างข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย 

แหล่งข้อมูล 

วิเคราะห์
เอกสารงานวิจัย 

การวิจัย 
เชิงส ารวจ 

การศึกษา 
พหุกรณ ี

4 ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติ 
และแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานที่สามารถ 
น าเทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล 

√ √ √ 

5 ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลังเรียน 
เพ่ือแยกเด็กท่ีมีปัญหา 

√ √ √ 

 ด้านวิจัยในชั้นเรียน    
1 ส่งเสริมการอบรมงานวิจัยให้ความรู้ สาเหตุ

ของปัญหาที่จะน ามาท าวิจัยจากการเรียนการ
สอน 

√ √ √ 

2 ก าหนดให้มีการสร้างวิจัยอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

√ √ √ 

3 ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและปรับปรุง
พัฒนาให้ดีขึ้น 

√ √ √ 

4 นิเทศกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการท าแผน 
การจัดการเรียนรู้จากบันทึกหลังการสอนเพ่ือ
ไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 

√ √ √ 

5 ขอความร่วมมือสร้างแรงจูงใจพร้อม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้รางวัล ยกย่องชมเชยครู
มีการประกวดผลงานวิจัย 

- √ √ 

 

 จากตารางที่  4.4 พบว่า ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร จากการสังเคราะห์ข้อค้นพบ สรุปโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน ประกอบด้วยใน

ภาพรวม จ านวน 11 ข้อ ด้านการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 7 ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอนจ านวน      

9 ข้อ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี จ านวน 5 ข้อ ด้านการวัดผลและประเมินผล จ านวน 5 ข้อ และด้าน

การวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
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แนวทางพัฒนาครูโดยภาพรวมและรายด้าน 

โดยภาพรวม 

 1. ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่เพ่ิมภาระให้ครู     

ให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ในห้องเรียน 

 2. ใช้กระบวนการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

 3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม 

 4. หาจุดที่เป็นปัญหาให้พบแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ควรมีเกณฑ์ท่ีชัดเจน ปฏิบัติได้จริง 

 5. ควรให้ครูมีอิสระในการเลือกหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง 

 6. ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาครูให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

 7. ส านักการศึกษาต้องวางแผนเรื่องกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหา ขออัตราก าลังก าหนด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 8. เน้นครูสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้ และเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้ตามวัย คัดแยก

นักเรียนสอนซ่อมเสริม เพ่ิมชั่วโมงเรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน จัดกิจกรรมเสริมด้านการอ่าน 

 9. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในกลุ่มสาระท่ีขาดครู 

 10. ครูยังขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ควรอบรมวินัย ความรับผิดชอบ มากกว่าการอบรม

ให้ความรู้ 

 11. ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและ

ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 1. สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพ่ือให้มีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

 2. อบรม ศึกษาดูงาน อบรมจากวิทยากรให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ 

 3. หน่วยงานต้นสังกัดเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

 4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้า

มาร่วมจัดท า 

 5. ตรวจนิเทศ ก ากับ ติดตามการสอนและแผนการสอนว่าสอดคล้องกับหลักสูตร 

 6. น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

 7. ยึดหลัก PDCA 
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ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 1. นิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ให้กับครู อบรม พัฒนาและศึกษาดูงาน 

 3. เน้นให้วางแผน เขียนแผนการจัดการเรียนการสอนตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ และ

น าไปใช้จริงให้ครอบคลุมและบรรลุตามจุดประสงค์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรม สร้างทักษะที่

หลากหลาย 

 5. ควรจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสอดคล้องกัน ให้รวมท ากิจกรรมเดียวงด

กิจกรรมที่ไม่เก่ียวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน 

 6. ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

 7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้นวัตกรรมใหม่  ๆ    

ในการจัดการเรียนการสอน 

 8. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 9. ควรจัดการเรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน 

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

 1. อบรมศึกษาดูงาน ให้ความรู้ในการใช้สื่อ กับครู จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครู และขยายผล

การน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า 

 3. ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการ ติดสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต จัดหาสื่อให้เพียงพอ 

 4. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีตามบริบทของสถานศึกษา

และการจัดการเรียนรู้ของครู 

 5. จัดประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน วิเคราะห์

เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 
 

ด้านการวัดผลและประเมินผล 

 1. จัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเทคนิค

การวัดผลกับครู ประเมินผลตามสภาพจริง 

 2. อบรมศึกษาดูงาน ความรู้เรื่องวัดผลประเมินผล 
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 3. การสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีความแตกต่างโดยค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของ

นักเรียน 

 4. ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติ และแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานที่สามารถ

น าเทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล 

 5. ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลังเรียน เพ่ือแยกเด็กที่มีปัญหา 

ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 1. ส่งเสริมการอบรมงานวิจัยให้ความรู้ สาเหตุของปัญหาที่จะน ามาท าวิจัยจากการเรียน   

การสอน 

 2. ก าหนดให้มีการสร้างวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 3. ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

 4. นิเทศกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการท าแผนการจัดการ

เรียนรู้จากบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป  

 5. ขอความร่วมมือและจูงใจพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้รางวัล ยกย่องชมเชยครู 

 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายจากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางบอน 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 7 คน 

ตัวแทนครู 6 คน ตัวแทนศึกษานิเทศก์ จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน 

 ผู้วิจัยได้น าเสนอ (Present) ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ

พัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่ร่วมสัมมนาได้ให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ผู้ เข้าร่วมสัมมนาเห็นด้วยกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเล็กน้อย ดังนี้ 

  1. ควรใช้ค าให้มีค าสอดคล้องกันและเหมาะสมตามความหมาย 

   2. ตัดค าท่ีเป็นค าฟุ่มเฟือยออก 

   3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรให้อยู่ในกรอบของงานในแต่ละด้าน 

   4. ปรับแต่งส านวนภาษาให้น่าสนใจเป็นไปในเชิงวิชาการ 
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 ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้ผลสรุปเป็น “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครที่ โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

ในภาพรวม 

 1. ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ครูมีเวลาสอนอย่าง

เต็มที่ในห้องเรียน 

 2. เร่งรัดตรวจสอบหาปัญหาให้พบ เพ่ือแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ควรมีเกณฑ์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้

จริง 

 3. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม 

 4. ใช้ระบบการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 5. ควรให้ครูมีอิสระในการเลือกหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง 

 6. ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาครู และนักเรียนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ปัจจุบัน 

 7. ส านักการศึกษาต้องวางแผนเรื่องกรอบอัตราก าลัง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 

 8. เร่งรัด ก ากับ ติดตาม การสอนของครู เน้นครูสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้ และ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้ตามวัย 

 9. ควรอบรมวินัย ความรับผิดชอบ มากกว่าการอบรมให้ความรู้ 

 10. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในกลุ่มสาระท่ีขาดแคลน 

 11. ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและ

ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 1. สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพ่ือให้มีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

 2. ส่งเสริมการอบรม ศึกษาดูงาน อบรมจากวิทยากรให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ 

 3. หน่วยงานต้นสังกัดเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

 4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้า

มาร่วมจัดท า 

 5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
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 6. น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

 7. ยึดปฏิบัติตาม PDCA 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 1. ก ากับ ติดตามการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 2. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ ให้กับครู อบรม พัฒนา

และศึกษาดูงาน 

 3. ส่งเสริมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ และน าไปใช้จริงให้

ครอบคลุมและบรรลุตามจุดประสงค์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรม สร้างทักษะที่

หลากหลาย 

 5. การจัดกิจกรรมที่มีความเก่ียวเนื่องกันและสอดคล้องกัน ให้รวมท ากิจกรรมเดียวงดกิจกรรม

ที่ไม่เก่ียวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน 

 6. ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

 7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ใน

การจัดการเรียนการสอน 

 8. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 9. การจัดการเรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน 

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

 1. อบรมศึกษาดูงาน ให้ความรู้ในการใช้สื่อ กับครู จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครู และขยายผล

การน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า 

 3. เร่งรัด ก ากับ ติดตามการของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการติดสัญญาณอินเทอร์เน็ตจัดหาสื่อให้เพียงพอ 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีตาม

บริบทของสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประกวดผลิตสื่อและเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สื่อเทคโนโลยีใน

การสอน วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 
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ด้านการวัดผลและประเมินผล 

 1. เร่งรัด ก ากับการจัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้ เรื่องการวัดผลประเมินผลที่

หลากหลายและเทคนิคการวัดผลกับครู ประเมินผลตามสภาพจริง 

 2. สนับสนุนงบประมาณการอบรมศึกษาดูงาน เรื่องการวัดผลและประเมินผล 

 3. เร่งรัด ติดตามการสร้างเครื่องมือวัดผลทีม่ีความหลากหลายโดยค านึงถึงศักยภาพและความ

แตกต่างของนักเรียน 

 4. ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติ และแต่งตั้งคณะท างานที่สามารถน า

เทคโนโลยีมาช่วยประมวลผลได้ 

 5. ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลังเรียน เพ่ือแยกเด็กที่มีปัญหา 

ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 1. ส่งเสริมการอบรมงานวิจัยในเชิงปฏิบัติการในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ และ

ติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน 

 2. ก าหนดให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 3. ก ากับ ติดตามตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

 4. เร่งรัด ติดตามการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการท า

แผนการจัดการเรียนรู้จากบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป  

 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ยกย่องชมเชยและให้รางวัลแก่ครูที่

เข้าร่วมประกวด 
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 

 การประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วยการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเป็นการหา

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และเป็นการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง ด้านความเป็น

ประโยชน์ ตามล าดับดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (experts) 

 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพ่ิมเติม ซึ่งประกอบด้วย ด้านการพัฒนา

หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยด าเนินการระหว่าง วันที่ 16 เดือน สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 

31 สิงหาคม 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิครั้งนี้ มีจ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากส านักการศึกษา 

จ านวน 2 คน ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและ

ฝึกอบรมพัฒนาครู จ านวน 2 คน 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร     

สรุปได้ ดังนี้ 

 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร   

 ผู้บริหารควรมีแนวทางการพัฒนาครูด้านการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  

          “...เปิดโอกาสและสร้างความเข้าใจให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร การมี      

การจัดท าหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย (ผู้ทรงคุณวุฒิ 1) 

          “...การมีการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น โดยน าผู้มีความรู้ในท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ

จัดท าหลักสูตร การให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) 

          “...ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการก ากับติดตามผลการ

ใช้หลักสูตร (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) 
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          “...มีการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องความต้องการของผู้ปกครอง 

ชุมชน สังคม มีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง เน้นกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย ยืดหยุ่น

เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนและท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) 

          “...ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเป็นที่พ่ึงให้กับ

ครูได้ และควรยึดหลักของ PDCA เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติครบวงจร (ผู้ทรงคุณวุฒิ 5)  

 ควรสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการจัดการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท า

แผนพัฒนา ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน การสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับครู     

มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากรในท้องถิ่นมามี    

ส่วนร่วม  

 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

               “...ผู้บริหารเน้นครูผู้สอนในการจัดท าและสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนรู้จักการ

คิดวิเคราะห์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ 1) 

               “...ควรมีการนิเทศครูผู้สอน ดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจ” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) 

               “...การจัดประชุมให้รับทราบกับข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) 

   “...การจัดการเรียนรู้ คารให้นักเรียนรู้จักใช้โครงงาน” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) 

               “...การให้ครูมีความรู้จักตระหนักในหน้าที่ และมีวินัยในตนเอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) 

 ควรมีการตรวจสอบครูในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ติดตามและ

ให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนของครู โดยน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ มีการประชุม วางแผน ชี้แจงให้ครู

รับทราบ การนิเทศในชั้นเรียน โดยผู้บริหารเพื่อเป็นการกระตุ้นเพ่ือนครูด้วยกัน ให้ครูมีแรงจูงใจต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

 3. ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

 “...ครูผู้สอน ต้องมีการใช้สื่อในการสอนให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน

เนื้อหาการสอนได้ง่ายขึ้น (ผู้ทรงคุณวุฒิ 1) 

“...ควรสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของสื่อและ

เทคโนโลยีการสอน ไม่ให้ดูเป็นเรื่องท่ียุ่งยาก” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) 

“...ในปัจจุบัน การสอนครูผู้สอนต้องไม่ใช่ผู้บรรยายอย่างเดียว ควรมีสื่อการสอนเพ่ือ

กระตุ้น เร้าความสนใจของนักเรียน และเกิดความเข้าใจได้ง่ายข้ึน (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) 
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“...ผู้บริหาร ต้องมีการติดตาม ดูแล ในการใช้สื่อประกอบการสอนของครูอย่าง

สม่ าเสมอ” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) 

“...ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ จัดท าห้องเก็บสื่อ มีทะเบียนคุม เพ่ือป้องกันการสูญหาย

ของสื่อซึ่งบางครั้งมีราคาแพง” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) 

 ควรติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ สร้างความตระหนักให้ครู

เห็นความส าคัญของการใช้สื่อการสอน ไม่ใช่เน้นการบรรยายและใช้กระดานเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

และการจัดท าห้องเห็นรวบรวมสื่อ รวมทั้งมีทะเบียนคุม มีการเก็บรักษาสื่อที่ดี 

 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 

“...ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การวัดผลและประเมินผลของครูอย่างต่อเนื่องให้มี

การวัดผลที่หลากหลาย” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 1) 

“...เมื่อได้รับการอบรมการวัดผลประเมินผล ควรน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการวัดผล

และประเมินผลที่ถูกต้อง” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) 

“...ครูผู้สอนควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกันหลังจากมีการอบรมมาแล้ว 

เพ่ือที่จะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) 

“...เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลต้องมีความหลากหลายและควรเป็นไปใน

สภาพจริง” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) 

“...ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ ต้องมีการก ากับ ติดตามดูแลให้ค าชี้แนะอย่างใกล้ชิด

และสม่ าเสมอ” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) 

 การวัดผลและประเมินผลต้องเป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและควรเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เมื่อได้รับการอบรมมาแล้วต้องท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือจะได้น ามาใช้ได้อย่างถูกต้ อง 

ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

   5. ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

“...ครูควรท าวิจัยให้ได้อย่างน้อย 2 เรื่อง ต่อหนึ่งปีการศึกษา คือภาคเรียนละ 1 เรื่อง

และมีการรวบรวมผลงานวิจัยไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือจะได้เป็นแหล่งค้นคว้าได้” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 1) 

“...การวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญมาก ควรสร้างความตระหนักให้ครูเข้าใจถึง

ความส าคัญของวิจัย เพื่อน ามาแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์” 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) 
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“...ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ ในเรื่องของการท าวิจัย เพราะการวิจัยจะท าให้ทราบถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้นและจะได้น ามาแก้ไขให้ถูกต้อง และควรท ากันอย่างจริงจัง ครูจะต้องท าวิจัยอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 เรื่อง และท่ีส าคัญครูผู้สอนต้องท าทุกคน” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) 

“...ควรมีการติดตาม ประเมินผลการวิจัยเพ่ือมีการพัฒนาคุณภาพของครู เพ่ือไป

พัฒนาการเรียนการสอนและเกิดประโยชน์กับผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจากการวิจัยที่พบได้

อย่างถูกต้อง ตรงจุดที่ต้องการแก้ไขอย่างแท้จริง” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) 

“...ควรมีการติดตาม ประเมินผลการวิจัยเพ่ือมีการพัฒนาคุณภาพของครู เพ่ือไป

พัฒนาการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์กับผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาจากการวิจัยที่พบได้

อย่างถูกต้อง ตรงจุดที่ต้องการแก้ไขอย่างแท้จริง” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) 

 ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้เกิดกับครูผู้สอนในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็น

เรื่องส าคัญมาก เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงกับจุดมุ่งหมายและส่งเสริม

ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ครูผู้สอนควรท าวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง หรือ 2 เรื่อง ต่อหนึ่งปี

การศึกษาและควรรวบรวมผลงานวิจัยไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือจะได้เป็นค้นคว้าไว้เป็นแนวทางแก้ไข

นักเรียนที่มีปัญหาให้พัฒนาขึ้นมาได้ 

 1.2 ผลการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

 หลังจากได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายใน 4 ด้านคือ ด้านความเหมาะสม     

ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์  รายละเอียดผลการประเมิน 

ผู้วิจัยได้น าเสนอดังตารางที ่4.5 
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ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์ผลการประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการพัฒนาหลักสูตร        

ตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและด้านความ

เป็นประโยชน์ 
 

ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. แปลผล 

1.สร้างความตระหนัก

และชี้แจงให้ครู

รับทราบในการ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตร

เพื่อให้มีความเข้าใจ

และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

2.อบรม ศึกษาดูงาน 

อบรมจากวิทยากรให้

ความรู้และลงมือปฏิบัติ

จริง 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.40 .55 มาก
ที่สุด 

4.20 .45 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

3.หน่วยงานต้นสังกัด

ต้องเสนอนโยบาย

ทางการศึกษาก่อนเปิด

ภาคเรียน 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรโดยดึงผู้ท่ีมี

ความเชี่ยวชาญภายใน

โรงเรียนและท้องถิ่นเข้า

มาร่วมจัดท าหลักสูตร

ตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.นิเทศ ก ากับ ติดตาม

การสอนและแผนการ

สอนว่าสอดคล้องกับ

หลักสูตร 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 



157 
 

ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. แปลผล 

6.น าแนวทางการ

ด าเนินการในแต่ละ

นโยบายมาสอดแทรก

หรือบูรณาการบางส่วน

ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.40 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

7.ยึดหลักปฏิบัติการ

ตามกระบวนการ PDCA 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

รวม 4.91 .13 มาก
ที่สุด 

4.71 .14 มาก
ที่สุด 

4.91 .13 มาก
ที่สุด 

4.81 .08 มาก
ที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตาม

เกณฑ์ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.91) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  

(x̅ = 4.71) ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.91) ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.81) 

 

ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ผล การประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์     

4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและด้านความเป็นประโยชน์ 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.นิเทศการสอนภายใน

โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

2.มีการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ

สอนแบบใหม่ๆ ให้กับครู 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกัน 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก 4.60 .55 มาก
ที่สุด 
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ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

3.ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ การสอน

ตามล าดับขั้นตอนการ

เรียนรู้และน าไปใช้จริง

ให้ครอบคลุมและบรรลุ

ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.ให้ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีส่งเสริม 

การจัดกิจกรรมสร้าง

ทักษะท่ีหลากหลาย 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.การจัดการเรียนรู้เน้น

การใช้โครงงาน 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.26 .45 มาก 4.60 .55 มาก 

6.กิจกรรมท่ีมีความ

เกี่ยวเน่ืองกันและ

สอดคล้องกันให้รวมท า

เป็นกิจกรรมเดียวงด

กิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวเน่ือง

กับนักเรียนและโรงเรียน 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.40 .55 มาก 

7.ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจ

ส าคัญในการจัดการ

เรียนการสอน 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก 

8.ส่งเสริมให้ครู

ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้

นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ

จัดการเรียนการสอน 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

9.อบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิคการจัด

กิจกรรม 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 
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ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. แปลผล 

รวม 4.76 .14 มาก
ที่สุด 

4.69 .09 มาก
ที่สุด 

4.67 .14 มาก
ที่สุด 

4.69 .15 มาก
ที่สุด 

 

  จากตารางที่ 4.6 พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์

ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.76) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.69)   

ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.67) ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.69) 

 

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ผล การประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีการสอน ตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความ

สอดคล้องและด้านความเป็นประโยชน์ 
 

ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ 

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.อบรมศึกษาดูงานให้
ความรู้ในการใช้สื่อกับ
ครู จัดหาสื่อ
เทคโนโลยีให้กับครู
และขยายผลการ
น าไปใช้อย่าง
เหมาะสม 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.60 .00 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

2.ส่งเสรมิให้ครผูลติสื่อ

ที่สามารถน ามาใช้กับ

ผู้เรยีนได้อย่างคุ้มค่า 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 
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ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. แปลผล 

3.ของบประมาณใน

การจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้

เพียงพอต่อความ

ต้องการติดระบบ

สัญญาณอินเตอร์เนต็ 

จัดหาสื่อใหเ้พียงพอ 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.จัดสรรงบประมาณ

ให้โรงเรียนด าเนินการ

จัดหาสื่อเทคโนโลยีตา

บริบทของโรงเรียน

และการจัดการเรยีนรู้

ของครู 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

5.จัดประกวดการผลติ

สื่อเทคโนโลยีและ

กระตุ้นให้ใช้สื่อ

เทคโนโลยีการสอน 

วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ

การใช้สื่อและไม่ใช้สื่อ

ในการสอน 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

รวม 4.88 .18 มาก
ที่สุด 

4.72 .23 มาก
ที่สุด 

4.72 .27 มาก
ที่สุด 

4.81 .09 มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ผลการประเมินข้อเสนอเชิง

นโยบายตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.88) ด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.72) ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.72) ด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.81) 
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ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ผล การประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการวัดผลและประเมินผล ตามเกณฑ์   

4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและด้านความเป็นประโยชน์ 
 

ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.จัดท าคู่มือการวัดผล

และประเมินให้ความรู้

การวัดผลประเมินผลท่ี

หลากหลายและเทคนิค

การวัดผลกับครูประเมิน 

ผลตามสภาพจริง 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

2.อบรมศึกษาดูงาน 

ความรู้เรื่องวัดผล

ประเมินผล 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

3.การสร้างเครื่องมือ

วัดผลให้มีความแตกต่าง 

โดยค านึงถึงศักยภาพ

และความแตกต่างของ

นักเรียน 

4.20 .45 มาก 4.00 .00 มาก 4.20 .45 มาก 4.40 .55 มาก 

4.ประชุมด าเนินการให้

ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติ

และแต่งตั้ง

คณะกรรมการการ

ท างานท่ีสามารถน า

เทคโนโลยีมาช่วย

ประมวลผล 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.50 .45 มาก
ที่สุด 

5.ส่งเสริมให้ครูทดสอบ

เด็กก่อนเรียน หลังเรียน

เพื่อแยกเด็กท่ีมีปัญหา 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.60 .55 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

รวม 4.64 .26 มาก
ที่สุด 

4.52 .18 มาก
ที่สุด 

4.68 .18 มาก
ที่สุด 

4.76 .22 มาก
ที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์

ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.64) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.52)   

ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68) ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.76) 

 

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ผล การประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ตาม

เกณฑ์  4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและด้านความเป็น

ประโยชน์ 
 

ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.ส่งเสรมิให้ความรู้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการจัดท างานวิจัย

ในช้ันเรียนที่มี

คุณภาพ ตดิตามผล

การพัฒนาผู้เรียน น า

ผลหลังสอนไปท าวิจัย

ในช้ันเรียนและนเิทศ

ภายใน 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

2.ก าหนดให้มีการ

สร้างวิจัยในช้ันเรยีน

อย่างน้อยภาคเรยีนละ 

1 เรื่อง  

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

3.ตรวจสอบงานวิจัย

ในช้ันเรียนและ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 
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ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. แปลผล 

4.นิเทศกระบวนการ

เรียนการสอนในช้ัน

เรียนอย่างต่อเนื่อง

และตรวจสอบการท า

แผนการจดัการเรียนรู้

จากบันทึกหลักการ

สอนเพื่อน าไปสู่การท า

วิจัยในช้ันเรียนต่อไป 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

5.ขอความร่วมมือและ

สร้างแรงจูงใจพร้อม

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ให้

รางวัล ยกย่องชมเชย

คร ู

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

5.00 .00 มาก
ที่สุด 

รวม 4.92 .11 มาก
ที่สุด 

4.96 .09 มาก
ที่สุด 

4.96 .09 มาก
ที่สุด 

4.92 .15 มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์

ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.92) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.96) 

ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.96) ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด         

(x̅ = 4.92) 

 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินและรับรองโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินและรับรองโดยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(stakeholders) เป็นการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาใช้ประกอบการพิจารณาโดยเสนอ

ต่อที่ประชุมเพ่ือได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเติมจากผลการวิจัยที่ได้ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประเมินและรับรอง ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครูผู้สอน ตัวแทน

ผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนกรรมการสถานศึกษา รวมจ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยด าเนินการในวันที่ 

15 พฤษภาคม 2561 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นด้วยกับข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอ มีบางส่วน
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ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อยและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือท าให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ได้แก่   

 1. ปัญหาการพัฒนาครู ไม่มีข้อความต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

 2. แนวทางของนโยบายโดยภาพรวม มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

  2.1 แนวทางด าเนินงานข้อที่  1 มีการแก้ไขเป็นลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วน

ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนโดยไม่เพ่ิมภาระงานอ่ืนๆ ให้ครูเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่าง

เต็มที่ 

   2.2 แนวทางด าเนินงานข้อที่ 3 มีการแก้ไขเป็นส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับ

เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2.3 แนวทางด าเนินงานข้อที่ 5 มีการแก้ไขเป็นส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการพัฒนาตนเอง

ตามความถนัด ความสนใจ 

        2.4 แนวทางด าเนินงานข้อที่ 8 มีการแก้ไขเป็นเร่งรัดก ากับ ติดตาม ประเมินการสอนของ

คร ูเน้นครูสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้เหมาะสมตามวัย คัดแยก

นักเรียนสอนซ่อมเสริม เพ่ิมชั่วโมงเรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการอ่าน 

 2.5 แนวทางด าเนินงานข้อที่ 9 มีการแก้ไขเป็น เร่งรัด ก ากับให้ความส าคัญกับการอบรม

วินัยในการปฏิบัติงานในหน้าที่เท่ากับการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 3. แนวทางของนโยบายรายด้าน 

  3.1 แนวทางของนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตร มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1) แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 2 มีการแก้ไขและเพิ่มเติม เป็นส่งเสริม สนับสนุน    

การจัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและลงมือปฏิบัติจริง 

 2) แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 4 มีการแก้ไขและเพ่ิมเติม เป็นปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรโดยน าผู้ที่เชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดท าหลักสูตรตามความต้องการ

ของท้องถิ่น 

 3) แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 5 มีการแก้ไขเป็น นิเทศ ก ากับ ติดตามการเรียน   

การสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

 4) แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 7 มีการเพ่ิมเติมเป็นยึดหลักปฏิบัติตามกระบวนการ 

PDCA  

 

 



165 
 

    3.2 แนวทางของนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

    1) แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 2 มีการเพ่ิมเติมเป็น ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ให้กับครู โดยการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู

ด้วยกัน 

  2) แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 3 มีการแก้ไขเพ่ิม เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้การสอนตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้และน าไปใช้จริงให้คลอบคลุม

และบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3) แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 4 มีการแก้ไขเป็นสนับสนุนให้ความรู้ เกี่ยวกับ

กระบวนการเรียน การสอนที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างทักษะที่หลากหลาย 

  4) แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 7 มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมเป็น ส่งเสริมให้ครูออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 

                3.3 แนวทางของนโยบายด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนไม่มีข้อความต้องปรับปรุง

แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

 3.4 แนวทางของนโยบายด้านการวัดผลและประเมินผลไม่มีข้อความต้องปรับปรุงแก้ไข

หรือเพ่ิมเติม 

 3.5 แนวทางของนโยบายด้านการวิจัยในชั้นเรียนไม่มีข้อความต้องปรับปรุงแก้ไขหรือ

เพ่ิมเติม 
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 2.2 ผลประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื ่อพัฒนาครูในโรงเร ียนสังก ัด

กรุงเทพมหานคร  

 หลังจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้ท าการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้าน

ความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์ รายละเอียด ผลการประเมิน

ผู้วิจัยได้น าเสนอในตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ผลการประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการพัฒนา

หลักสูตร ตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและ

ด้านความเป็นประโยชน์ 
 

ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.สร้างความตระหนัก

และชี้แจงให้ครูรับทราบ

ในการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรเพื่อให้มีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาหลักสูตร 

4.70 .47 มาก
ที่สุด 

4.67 .48 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

2.อบรม ศึกษาดูงาน 

อบรมจากวิทยากรให้

ความรู้และลงมือปฏิบัติ

จริง 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.70 .47 มาก
ที่สุด 

4.67 .48 มาก
ที่สุด 

3.หน่วยงานต้นสังกัด

ต้องเสนอนโยบาย

ทางการศึกษาก่อนเปิด

ภาคเรียน 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 
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ข้อ เสนอเชิ งนโยบาย

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. แปลผล 

4.ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรโดยดึงผู้ท่ีมี

ความเชี่ยวชาญภายใน

โรงเรียนและท้องถิ่นเข้า

มาร่วมจัดท าหลักสูตร

ตามความต้องการของ

ท้องถิ่น 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

5.นิเทศ ก ากับ ติดตาม

การสอนและแผนการ

สอนว่าสอดคล้องกับ

หลักสูตร 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.70 .47 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

6.น าแนวทางการ

ด าเนินการในแต่ละ

นโยบายมาสอดแทรก

หรือบูรณาการบางส่วน

ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.70 .47 มาก
ที่สุด 

7.ยึดหลักปฏิบัติการ

ตามกระบวนการ PDCA 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.73 .00 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

รวม 4.75 .24 มาก
ที่สุด 

4.74 .20 มาก
ที่สุด 

4.76 .16 มาก
ที่สุด 

4.74 .23 มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที่  4.10 พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย           

ตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.75) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด   

(x̅ = 4.74) ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.76) ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.74) 
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ตารางที่  4.11 การวิเคราะห์ผล การประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการจัดการ

เรียนการสอน ตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง

และด้านความเป็นประโยชน์ 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.นิเทศการสอนภายใน

โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

2.มีการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ

สอนแบบใหม่ๆ ให้กับ

ครู ศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เพื่อนครูด้วยกัน 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

3.ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ การสอน

ตามล าดับขั้นตอนการ

เรียนรู้และน าไปใช้จริง

ให้ครอบคลุมและบรรลุ

ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 

4.83 .39 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.97 .18 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.ให้ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนท่ีส่งเสริม 

การจัดกิจกรรมสร้าง

ทักษะท่ีหลากหลาย 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

5.การจัดการเรียนรู้เน้น

การใช้โครงงาน 

4.93 .25 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

6.กิจกรรมท่ีมีความ

เกี่ยวเน่ืองกันและ

สอดคล้องกันให้รวมท า

เป็นกิจกรรมเดียวงด

กิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวเน่ือง

กับนักเรียนและโรงเรียน 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.97 .18 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

7.ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจ

ส าคัญในการจัดการ

เรียนการสอน 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

8.ส่งเสริมให้ครู

ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้

นวัตกรรมใหม่ๆ ในการ

จัดการเรียนการสอน 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.93 .25 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

9.อบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิคการจัด

กิจกรรม 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

รวม 4.87 .14 มาก
ที่สุด 

4.83 .13 มาก
ที่สุด 

4.90 .10 มาก
ที่สุด 

4.83 .14 มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตาม

เกณฑ์ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.87) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด        

(x̅ = 4.83) ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.90) ด้านความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.83) 
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ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ผล การประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยี

การสอน ตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและด้าน

ความเป็นประโยชน์ 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ 

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.อบรมศึกษาดูงานให้

ความรู้ในการใช้สื่อกับ

ครู จัดหาสื่อเทคโนโลยี

ให้กับครูและขยายผล

การน าไปใช้อย่าง

เหมาะสม 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.73 .44 มาก
ที่สุด 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 มาก
ที่สุด 

2.ส่งเสรมิให้ครผูลติสื่อ

ที่สามารถน ามาใช้กับ

ผู้เรยีนได้อย่างคุ้มค่า 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

3.ของบประมาณใน

การจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้

เพียงพอต่อความ

ต้องการติดระบบ

สัญญาณอินเตอร์เนต็ 

จัดหาสื่อใหเ้พียงพอ 

4.86 .35 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.จัดสรรงบประมาณ

ให้โรงเรียนด าเนินการ

จัดหาสื่อเทคโนโลยีตา

บริบทของโรงเรียน

และการจัดการเรยีนรู้

ของครู 

4.83 .83 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

5.จัดประกวดการผลติ

สื่อเทคโนโลยีและ

กระตุ้นให้ใช้สื่อ

เทคโนโลยีการสอน 

วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบ

การใช้สื่อและไม่ใช้สื่อ

ในการสอน 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

รวม 4.83 .17 มาก
ที่สุด 

4.78 .23 มาก
ที่สุด 

4.82 .20 มาก
ที่สุด 

4.80 .23 มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที ่4.12 พบว่า ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ผลการประเมินข้อเสนอเชิง

นโยบายตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.78) ด้านความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82) ด้านความเป็นประโยชน์

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.80) 

 

ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ผล การประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการวัดผลและประเมินผล ตามเกณฑ์ 4 

ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและด้านความเป็นประโยชน์ 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.จัดท าคู่มือการวัดผล

และประเมินให้ความรู้

การวัดผลประเมินผลท่ี

หลากหลายและเทคนิค

การวัดผลกับครูประเมิน 

ผลตามสภาพจริง 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.70 .47 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

2.อบรมศึกษาดูงาน 

ความรู้เรื่องวัดผล

ประเมินผล 

4.67 .48 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.77 0.43 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 

 

มาก
ที่สุด 

3.การสร้างเครื่องมือ

วัดผลให้มีความแตกต่าง 

โดยค านึงถึงศักยภาพ

และความแตกต่างของ

นักเรียน 

4.83 .38 มาก 4.90 .31 มาก 4.83 .38 มาก 4.83 .38 มาก 

4.ประชุมด าเนินการให้

ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติ

และแต่งตั้ง

คณะกรรมการการ

ท างานท่ีสามารถน า

เทคโนโลยีมาช่วย

ประมวลผล 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.67 .48 มาก
ที่สุด 

4.70 .47 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

5.ส่งเสริมให้ครูทดสอบ

เด็กก่อนเรียน หลังเรียน

เพื่อแยกเด็กท่ีมีปัญหา 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.70 .47 

 

มาก
ที่สุด 

รวม 4.80 .20 มาก
ที่สุด 

4.78 .27 มาก
ที่สุด 

4.77 .25 มาก
ที่สุด 

4.78 .17 มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที ่4.13 พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย

ตามเกณฑ์ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.80) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด  

(x̅ = 4.78) ด้านความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.77) ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ = 4.78) 
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ตารางที่ 4.14 การวิเคราะห์ผล การประเมิน และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการวิจัยใน  

ชั้นเรียน ตามเกณฑ์ 4 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้องและ  

ด้านความเป็นประโยชน์ 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

1.ส่งเสรมิให้ความรู้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการจัดท างานวิจัย

ในช้ันเรียนที่มี

คุณภาพ ตดิตามผล

การพัฒนาผู้เรียน น า

ผลหลังสอนไปท าวิจัย

ในช้ันเรียนและนเิทศ

ภายใน 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.63 .49 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 

 

มาก
ที่สุด 

2.ก าหนดให้มีการ

สร้างวิจัยในช้ันเรยีน

อย่างน้อยภาคเรยีนละ 

1 เรื่อง  

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.80 .45 

 

มาก
ที่สุด 

3.ตรวจสอบงานวิจัย

ในช้ันเรียนและ

ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

4.80 .40 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 

4.77 .43 มาก
ที่สุด 

4.80 .41 มาก
ที่สุด 

4.นิเทศกระบวนการ

เรียนการสอนในช้ัน

เรียนอย่างต่อเนื่อง

และตรวจสอบการท า

แผนการจดัการเรียนรู้

จากบันทึกหลังการ

สอนเพื่อน าไปสู่การท า

วิจัยในช้ันเรียนต่อไป 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.87 .36 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.87 .35 มาก
ที่สุด 
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ผลประเมินเฉลี่ย/ความหมาย 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล x̅ S.D. 
แปล

ผล 

5.ขอความร่วมมือและ

สร้างแรงจูงใจพร้อม

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ให้

รางวัล ยกย่องชมเชย

คร ู

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

4.90 .31 มาก
ที่สุด 

4.73 .45 มาก
ที่สุด 

4.83 .38 มาก
ที่สุด 

รวม 4.82 .38 มาก
ที่สุด 

4.82 .20 มาก
ที่สุด 

4.79 .19 มาก
ที่สุด 

4.83 .17 มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ด้าน

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82) ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.82) ด้านความ

สอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.79) ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด  (x̅ = 4.83) 

 จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การผ่านของข้อเสนอเชิงนโยบายที่ระดับคะแนน 

3.51 ขึ้นไป จึงสรุปผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประเมินทุกด้านและทุกเกณฑ์ จึงสามารถรับรองได้

ว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม มีความ

เป็นไปได้ มีความสอดคล้อง และมีความเป็นประโยชน์                                            

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการประเมินและ

รับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเติมข้อความ

เป็นครั้งสุดท้าย เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการ

พัฒนาตามขั้นตอนการวิจัยและรับรองในครั้งนี้ มีดังนี้ 

 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวม 

 1. ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่เพ่ิมภาระงานอ่ืน ๆ 

ให้ครูเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่   

 2. เร่งรัด ตรวจสอบ หาปัญหาให้พบ เพ่ือแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ควรมีเกณฑ์ท่ีชัดเจนปฏิบัติได้จริง      

 3. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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 4. ใช้กระบวนการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

 5. ส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการพัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจ 

 6. ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

 7. ส านักการศึกษาต้องวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู  

 8. เร่งรัด ก ากับติดตามการสอนของครูเน้นครูสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และ

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้เหมาะสมตามวัย คัดแยกนักเรียนสอนซ่อมเสริม เพ่ิมชั่งโมงเรียนภาษาไทย      

จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการอ่าน  

 9. เร่งรัด ก ากับให้ความส าคัญกับการอบรมวินัยในการปฏิบัติงานในหน้าที่เท่ากับการอบรมให้

ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน  

 10. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในกลุ่มสาระท่ีขาดแคลน  

 11. ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและ

ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร  

 1. สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพ่ือให้มีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  

          2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและลงมือปฏิบัติจริง            

          3. หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  

          4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้า

มาร่วมจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น   

    5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร       

 6. น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง  

 7. ยึดหลักปฏิบัติการตามกระบวนการ PDCA  

ด้านการจัดการเรียนการสอน    

 1. ก ากับ ติดตามการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ         

 2. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆ ให้กับครูศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกัน  
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 3. เร่งรัด ก ากับติดตามตรวจสอบการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนตามล าดับ

ขั้นตอนการเรียนรู้และน าไปใช้จริงให้ครอบคลุมและบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด  โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  

 4. สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม การจัดกิจกรรม

สร้างทักษะที่หลากหลาย  

 5. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม 

 6. กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสอดคล้องกันให้รวมท าเป็นกิจกรรมเดียวงดกิจกรรม   

ที่ไม่เก่ียวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน  

 7. ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัด การเรียนการสอน     

 8. ส่งเสริมให้ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 

ในการจัดการเรียนการสอน  

 9. การจัดการเรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน 

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน  

 1. อบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ในการใช้สื่อกับครู จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครูและขยายผลการ

น าไปใช้อย่างเหมาะสม  

 2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า  

 3. เร่งรัด ก ากับ ติดตามการของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการติดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต จัดหาสื่อให้เพียงพอ  

 4. ส่งเสริม สนุบสนุนการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีตาม

บริบทของโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู  

 5. ส่งเสริม สนุบสนุนการจัดประกวดผลิตสื่อและเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สื่อเทคโนโลยีใน

การสอน วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล  

 1. เร่งรัด ก ากับการจัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้ เรื่องการวัดผลประเมินผลที่

หลากหลายและเทคนิคการวัดผลกับครู ประเมินผลตามสภาพจริง  

 2. สนับสนุนงบประมาณการอบรมศึกษาดูงาน เรื่องการวัดผลประเมินผล  

 3. เร่งรัด ติดตามการสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีความหลากหลาย โดยค านึงถึงศักยภาพและ

ความแตกต่างของนักเรียน  
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 4. ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการที่สามารถน า

เทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล  

 5. ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลังเรียนเพ่ือแยกเด็กที่มีปัญหา 

ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  

 1. ส่งเสริมการอบรมงานวิจัย อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ 

ติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน 

 2. ก าหนดให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

 3. ก ากับ ติดตามตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  

 4. เร่งรัด ติดตามการนิเทศกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบ

การท าแผนการจัดการเรียนรู้จากบันทึกหลังการสอนเพื่อน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป  

 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ยกย่องชมเชย และให้รางวัล แก่ครู

ที่ร่วมประกวด 

    

 



 
 

 บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนในการ

วิจัย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาครู โดยใช้

วิธีการวิจัยหลายอย่างควบคู่กันไป ดังนี้  1) การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 2) การวิจัยเชิงส ารวจ 

เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ    

3) การศึกษาพหุกรณี เพ่ือศึกษาโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 2 โรง จัดท าร่าง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย การวิจัยเชิงส ารวจ 

และการศึกษาพหุกรณี ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใน

ขั้นตอนที่ 1 และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น น ามาเป็นกรอบในการด าเนินการในขั้นตอน

ที่ 2 ด้วยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมสัมมนา และขั้นตอนที่ 3 การประเมิน

และรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย        

การประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (experts) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้สรุปได้ดังนี้  

 1. สรุปผลจากการศึกษาแนวคิด หลักการ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนา

ครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 1.1 สรุปผลจาการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย 

 จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สรุปถึงแนวคิด หลักการ และ

แนวทางการพัฒนาครู ดังนี้ 



179 

 แนวคิดในการพัฒนาครู ปัจจุบันได้มีการให้ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาครู 

(Development of Teachers) มากเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการตื่นตัวในด้านการปฏิรูปการศึกษา และการ

พัฒนาผู้เรียน ซึ่งครูมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก 

 เพ่ือให้การพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพและเป็นกรอบ

ทิศทางในการพัฒนาครู ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นที่ศึกษา   

5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีการสอน 4) ด้านการวัดผลและประเมินผล และ 5) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน แนวทางปฏิบัติที่

ส าคัญคือ การนิเทศ เร่งรัด ติดตามตรวจสอบปัญหาให้พบและด าเนินการแก้ไข การใช้กระบวนการ

นิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการลดภาระงานครูให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ 

ขณะที่ส านักการศึกษาควรมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครู  เน้นครูสอนให้

อ่านออกเขียนได้ ให้ความส าคัญกับการอบรมในเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ ส่งเสริม

ให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการ เรียนการสอน และพัฒนาครูให้ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์อันจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพ ครูมี

คุณภาพสูงสุดและน าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่อไป 

 หลักการในการพัฒนาครู ครูและบุคลากรใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีจริยธรรม ทันต่อการพัฒนาและ

การแข่งขันของประเทศ 

 รูปแบบและวิธีการพัฒนาครู ต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของครู 

วิธีการในการพัฒนามีหลายวิธีที่ส าคัญ ๆ  ได้แก้ การเข้ารับการอบรม หรือการเข้าร่วมสัมมนาทาง

วิชาการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ การพัฒนา

ครูต้องเกิดจากความต้องการของครู การพัฒนาครูที่ดีจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน 

สอดคล้องกับนโยบายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

 การพัฒนาครูเป็นสิ่งจ าเป็น และมีความส าคัญในการที่จะเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะในการท างาน และในทางการเรียนการสอนตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการท างาน 

โรงเรียนควรให้โอกาสครูได้รับการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ผู้เรียนต่อไป 
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 แนวทางการพัฒนาครูโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล 

และด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 โดยภาพรวม ได้แก่ 1) ควรให้ครูมีเวลาสอนเต็มที่ไม่เพิ่มภาระงานครูที่นอกเหนือจากการ

สอนมากเกินไป 2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) นิเทศ

ติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 4) ครูมีอิสระในการเลือกหลักสูตรพัฒนาตนเอง         

5) ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนพัฒนาก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน พัฒนาครูให้มีความ

รับผิดชอบ  

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการพัฒนา

หลักสูตร 2) เสนอนโยบายแจ้งครูให้รับทราบ อบรมศึกษาดูงาน 3) มีการพัฒนาหลักสูตร โดย

ผู้เชี่ยวชาญและท้องถิ่นมาร่วมจัดท า 4) ยึดหลัก PDCA ในการท างาน 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ควรนิเทศการสอนสม่ าเสมอ 2) อบรมเทคนิคการสอน

ใหม่ ๆ  3) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เน้นการน าไปใช้จริง 4) ควรยกเว้นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับโรงเรียนเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มที่ 5) ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจ ครูจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเทคนิคการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่ 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ 2) จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 3) จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้โรงเรียน 4) มีการจัด

ประกวดการผลิตสื่อเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ 1) จัดท าคู่มือวัดผลและประเมิน 2) อบรมศึกษาดูงาน 

เรื่องการวัดผลและประเมินผล 3) การสร้างเครื่องมือวัดผลโดยค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน     

4) แต่งตั้งคณะท างานที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยประเมินผล 5) ครูควรทดสอบเด็กทั้งก่อนเรียน 

และหลังเรียน 

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ให้ความรู้กับครูผู้สอนในการท าวิจัยในชั้นเรียน 2) ควรท า

วิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 3) ก ากับติดตามตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ    

4) น าผลการวิจัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5) จัดให้มีการประกวดผลงานทางวิจัย 
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 2. สรุปผลจากการวิจัยเชิงส ารวจ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครู 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67.32 มีอายุระหว่าง  

35-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.63 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 57.07 และมี

ประสบการณ์การท างาน 5-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.07 และมีประสบการณ์การท างาน 5 -15 ปี    

คิดเป็นร้อยละ 62.44 

 2.2 สภาพปัจจุบันการด าเนินการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ ปานกลางเรียงล าดับจาก

ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ      

ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวัดผลและการประเมินผล โดยมี

รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินการเพ่ือพัฒนาครู มีระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่า มีรายการที่ควรให้ความส าคัญใน

การพัฒนาเป็นสามล าดับแรกคือ โรงเรียนมีเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตรอย่างเพียงพอ ผู้บริหาร

โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และโรงเรียนมีการน าผลการประเมินด้านวิชาการมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 ด้านการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบันการด าเนินการเพ่ือพัฒนาครู มีระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายการย่อย พบว่า มีรายการที่ควรให้ความส าคัญในการ

พัฒนาเป็นสามล าดับแรกคือ โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารคู่มือครูที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้า มีการประชุมวางแผนหาแนวทางการใช้เทคนิคการ

สอนใหม ่ๆ  และโรงเรียนมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน สภาพปัจจุบันการด าเนินการเพ่ือพัฒนาครู       

มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อยพบว่ามีรายการที่ควรให้

ความส าคัญ ในการพัฒนาเป็นสามล าดับแรก คือโรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้ครูผู้สอนจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์มาจัดท าสื่อการสอน ผู้บริหารโรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี

การสอนอย่างสม่ าเสมอ และส ารวจความต้องการการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการสอน  

 ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า สภาพปัจจุบันการด าเนินการเพ่ือพัฒนาครู       

มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่า รายการที่ควรให้
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ความส าคัญ ในการพัฒนาเป็นสามล าดับแรก คือโรงเรียนจัดให้มีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาให้

ความรู้แก่ครูผู้สอน เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามความเหมาะสม โรงเรียนมีการจัดหา

เครื่องมือเครื่องใช้ เอกสารวิชาการ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระ และ

โรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน สภาพปัจจุบันการด าเนินการเพ่ือพัฒนาครู มีระดับการปฏิบัติ

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายการย่อย พบว่า มีรายการที่ควรให้ความส าคัญ ในการ

พัฒนาเป็นสามล าดับแรก คือ โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหา พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน และมีการ

ควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนตามที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน        

ครสูามารถหาแนวทางใหม่ ๆ มาใช้แก้ปญัหา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

 2.3 สรุปปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  สรุปผลปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการ

ตอบค าถามปลายเปิดของผู้บริหารทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้ 

      2.3.1 ปัญหาโดยภาพรวมและรายด้าน ดังสรุปผลดังนี้ 

      โดยภาพรวม ได้แก่  1) ครูมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนท าให้

ประสิทธิภาพการสอนลดลง 2) ขาดจุดยืนในการพัฒนาท าไปตามกระแสนิยม นโยบายการศึกษามี

การเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน 3) ครูไม่ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย 4) ครูขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 5) ครูขาดความรู้

ความเข้าใจในการจัดการเรียนลงสู่นักเรียนอย่างแท้จริง 6) ครูเข้ารับการอบรมแล้วไม่ได้น าไปปฏิบัติ

ต่อในโรงเรียน 7) ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระท าให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพการ

โอนย้ายได้รับการทดแทนช้าท าให้ขาดความต่อเนื่อง 8) ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง         

9) นักเรียนขาดความรับผิดชอบไม่สนใจเรียนท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ า รวมทั้งผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ต่ าไปด้วย 10) ขาดความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 ปัญหารายด้าน สรุปผลได้ดังนี้ 

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) นโยบายของหลักสูตรไม่แน่นอนปรับเปลี่ยนบ่อย            

2) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 3) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนและท้องถิ่น 4) ครูไม่น าหลักสูตรที่ปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 5) การก าหนด

หน่วยการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 6) ผู้บริหารและครูบางคนไม่ให้ความสนใจใน

การพัฒนาหลักสูตร 
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 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ครูยังมีวิธีการสอนแบบเดิม ครูขาดทักษะใน

การจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการบรรยายมากกว่าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเอง 2) ขาดการเตรียมความพร้อม ครูไม่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช้สื่อการสอน 3) การจัด

กระบวนการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร  4) การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 5) ขาดแคลนครู และครูที่สอนก็ไม่ช านาญ เพราะสอนไม่ตรงกับ

วุฒิการศึกษาที่จบมา 6) ขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ        

7) ครูสอนได้ไม่เต็มที่เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมอ่ืน ๆ มาก 8) ครูขาดความเอาใจใส่ดูแลนักเรียน

อย่างใกล้ชิด 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ได้แก่ 1) ครูขาดการเตรียมความพร้อมในการ

ใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 2) ครูขาดความกระตือรือร้นในการ

ใช้สื่อการสอน และสอนไม่ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ 3) ให้สื่อการสอนกับโรงเรียนมามาก แต่

เครื่องมือสื่อที่ใช้ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษา 4) ครูยังใช้สื่อและเทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ ไม่เป็นและ

โรงเรียนไม่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับครู 5) ขาดการจัดเก็บและบ ารุงรักษาสื่อการสอน            

6) คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับความต้องการและขาดงบประมาณในการจัดสรรสื่อที่ทันสมัย  

 ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่  1) การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนไม่เป็นไป

ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และศักยภาพของผู้เรียนการวัดผลและประเมินผลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน          

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล ยังไม่หลากหลาย เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลยังไม่เป็นไป

ตามสภาพจริง 3) การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ใน     

การจัดการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรม ไม่มี pretest 4) ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการจัดเก็บข้อมูลยังซ้ าซ้อนไม่มีการส่งต่อข้อมูลของนักเรียนในระดับ     

ชั้นเรียนต่อไป 5) ไม่น าผลการวัดผลและประเมินผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) งานวิจัยยังไม่แก้ไขปัญหาที่แท้จริงจากชั้นเรียน ครู

ไม่ได้ท าวิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน ท าเพ่ือส่งเท่านั้น งานวิจัยในชั้นเรียนไม่ตอบสนองกับ

ปัญหาที่แท้จริง 2) งานวิจัยในชั้นเรียนไม่สอดคล้องกับปัญหาที่พบในบันทึกหลังแผนการสอน 3) ครู

ขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 4) การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียน ขาดความ

ต่อเนื่องและขาดความรวดเร็วในการแก้ปัญหานักเรียน 5) ครูมีทัศนคติไม่ดีต่อการท าวิจัยในชั้นเรียน 

มักมองว่าเป็นการเพ่ิมภาระงานและยุ่งยาก 
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 2.3.2 แนวทางการพัฒนาครูโดยภาพรวมและรายด้าน 

 แนวทางของนโยบายโดยภาพรวม ได้แก่ 1) ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วน

ราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่เพ่ิมภาระงานอ่ืนให้ครูเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 

2) หาจุดที่เป็นปัญหาให้พบและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ควรมีเกณฑ์ที่ชัดเจนปฏิบัติได้จริง 3) อบรมให้

ความรู้ครูเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ใช้กระบวนการนิเทศติดตามการเรียน

การสอนอย่างเป็นระบบ 5) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในกลุ่มสาระที่ขาดครู 6) ครู

มีอิสระในการเลือกหลักสูตรพัฒนาตนเอง 7) ส านักการศึกษาต้องวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหา

ขออัตราก าลังโดยก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ

ปฏิบัติงาน 8) เน้นครูสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้เหมาะสมตาม

วัย คัดแยกนักเรียนสอน ซ่อมเสริม เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการ

อ่าน 9) ครูยังขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ควรอบรมวินัย ความรับผิดชอบมากกว่าการอบรมให้ความรู้ 

10) ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 11) ควรพัฒนาครูให้มีความ

รับผิดชอบ สร้างความตระหนักใน การปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

 แนวทางการพัฒนาครูรายด้าน ดังสรุปผลดังนี้  

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบใน

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 2) อบรม ศึกษาดู

งาน อบรมจากวิทยากรที่มีความรู้และลงมือปฏิบัติจริง 3) หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสนอนโยบาย

ทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 4) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายใน

โรงเรียนและท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น 5) นิเทศ ก ากับ ติดตาม

การสอนและแผนการสอนว่าสอดคล้องกับหลักสูตร 6) น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมา

สอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 7) ยึดหลัก PDCA 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) นิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่าง

สม่ าเสมอ 2) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ  ให้กับครู อบรม พัฒนาและศึกษา

ดูงาน 3) เน้นให้วางแผน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การสอนตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ และน าไปใช้

จริงให้ครอบคลุมและบรรลุตามจุดประสงค์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

เรียนที่ส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมสร้างทักษะที่หลากหลายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 5) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่

เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน 6) กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสอดคล้องกันให้รวมท า

กิจกรรมเดียวงดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน 7) ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการ
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จัดการเรียนการสอน 8) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้นวัตกรรม

ใหม ่ๆ  ในการจัดการเรียนการสอน 9) การจัดการเรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ได้แก่ 1) อบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ในการ

ใช้สื่อกับครู จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครูและขยายผลการน าไปใช้อย่างเหมาะสม  2) ส่งเสริมให้ครู

ผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า 3) ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้เพียงพอต่อความต้องการติดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต จัดหาสื่อให้เพียงพอ 4) จัดสรร

งบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีตามบริบทของโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ของ

ครู 5) จัดประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน วิเคราะห์

เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ 1) จัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้ 

การวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเทคนิคการวัดผลกับครู ประเมินผลตามสภาพจริง 2) อบรม

ศึกษาดงูาน ความรู้เรื่องวัดผลประเมินผล 3) การสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีความแตกต่าง โดยค านึงถึง

ศักยภาพและความแตกต่างของนักเรียน 4) ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติและแต่งตั้ง

คณะกรรมการการท างานที่สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล 5) ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็ก

ก่อนเรียน หลังเรียนเพ่ือแยกเด็กที่มีปัญหา 

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการอบรมงานวิจัยให้ความรู้สาเหตุของ

ปัญหาที่จะน ามาท าวิจัยจากการเรียนการสอน 2) ก าหนดให้มีการสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 

ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 3) ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 4) นิเทศกระบวนการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการท าแผนการจัดการเรียนรู้จากบันทึกหลังการ

สอนเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 5) ขอความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจพร้อมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ให้รางวัล ยกย่องชมเชยครู ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดประกวดผลงานวิจัย 

 3. สรุปผลจากการศึกษาพหุกรณีของโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ  จ านวน       

2 โรง ผลการศึกษา สรุปถึงปัญหาและแนวทางการพัฒนาครู ดังนี้ 

 3.1 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูโดยสรุปดังนี้ 

 3.1.1 ปัญหาโดยภาพรวม 

 1. ครูไม่ครบตามกลุ่มสาระ เนื่องจากขาดแคลนครู มีการโอนย้ายบ่อย 

 2. ครูมีงานนอกเหนือจากหน้าที่การสอน 

 3. การเรียนการสอนของครูยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธี 

 4. เกิดปัญหาจากตัวนักเรียน เรื่องอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
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 5. ครูขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 

 6. ครูขาดความตระหนักในการลงสู่นักเรียนอย่างแท้จริง 

 7. ครูไม่น าผลที่ได้จากรับการอบรมไปสู่นักเรียนอย่างแท้จริง 

 8. นักเรียนในปัจจุบันขาดความรับผิดชอบ ไม่สนใจในการเรียน ท าให้     

การเรียนต่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ต่ า 

  9. ควรสร้างความตระหนักในวิชาชีพให้แก่ครู 

 3.1.2 ปัญหารายด้าน  

  ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 1. มีการปรับหลักสูตรอยู่บ่อย ๆ ท าให้ครูปรับตัวไม่ทัน 

 2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตร 

 3. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 4. การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ไม่ตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้ 

 5. ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร 

  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 1. ครูยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ยังสอนแบบเดิม  ๆ เน้นการ

บรรยายมากกว่าที่จะเน้นการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2. ครูขาดการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนการจัดการเรียนไม่ใช้แผนใน

การท างาน 

 3. ครูที่สอนจะไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาท่ีจบ เนื่องจากอยู่ในภาวะขาดแคลนครู 

 4. กิจกรรมจากหน่วยงานต้นสังกัด มีมากจนท าให้ครูไม่มีเวลาในการเตรียมการ

สอนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

 5. ครูไม่ใส่ใจดูแลนักเรียนเท่าที่ควร 

  ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

 1. สื่อที่เตรียมมาบางครั้งไม่ตรงกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2. สื่อที่จัดสรรมาจากงบประมาณมีมาก แต่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและ

บทเรียน 

 3. ครูยังใช้สื่อและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไมเ่ป็น 

 4. คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับสัดส่วนจ านวนครูและนักเรียน 

 5. ขาดการเก็บ บ ารุง รักษา สื่อการสอน ไม่มีทะเบียนคุม 
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    ด้านการวัดผลและประเมินผล 

    1. การวัดผลและประเมินผลไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

    2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลยังไม่หลากหลาย 

    3. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลไม่เป็นไปตามสภาพจริง 

    4. การจัดก าหนดการเรียนการสอน ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ ควรมีการ

จัดท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

    5. ครูยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน การ

จัดเก็บข้อมูลยังไม่ดีพอ 

    6. ครูไม่น าผลการวัดผลและประเมินผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

    ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

    1. ครูไม่ได้ท าการวิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ท าเพ่ือให้มีส่งผู้บริหาร

เท่านั้น 

    2. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยที่ถูกต้อง 

    3. งานวิจัยของครูไม่สอดคล้องกับปัญหาที่บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 

    4. การท าวิจัยของครูขาดความต่อเนื่อง ท าไปไม่ได้แก้ปัญหานักเรียน 

    5. ครูมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการท าวิจัย 

 3.1.3 แนวทางการพัฒนาครูโดยภาพรวม 

    1. ควรให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ โดยไม่มอบหมายงานอ่ืนให้เกินความ

จ าเป็น โดยเฉพาะจากหน่วยงานภายนอก 

    2. ควรหาจุดที่จะแก้ปัญหาให้ชัดเจน เพ่ือจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด 

    3. ควรหาผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดอบรมด้านเทคนิคการจัด

กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    4. ควรใช้กระบวนการนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็น

ระบบ 

    5. ควรส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระที่ตนเองถนัดใน

ภาวะที่ขาดแคลนครู 

    6. ส านักการศึกษา ควรมีการวางแผน เรื่องกรอบอัตราก าลังของครูเพ่ือ

แก้ปัญหาการขาดแคลนให้ชัดเจน 

    7. เร่งรัดให้ครูสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได ้
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    8. ปัจจุบันครูยังขาดความรับผิดชอบในหน้าที่  ควรมีการอบรมเรื่อง

จรรยาบรรณครูอยู่เสมอ ๆ  

    9. ควรสร้างความตระหนักให้เกิดกับครูในการปฏิบัติหน้าที่ 

    10. ครูควรมีอิสระในการตัดสินใจ เลือกหลักสูตรการอบรมในการพัฒนา

ตนเอง 

         3.1.4 แนวการพัฒนาครูรายด้าน  

                   ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

    1. ควรมีการชี้แจงให้ครูทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร

เพ่ือให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรทุกคน 

          2. ควรมีการอบรมและให้ความรู้ครูจากวิทยากรที่มีความเขี่ยวชาญในด้านนี้

โดยตรง 

         3. ทางหน่วยงานต้นสังกัด ต้องมอบนโยบายฝ่ายบริหารก่อนเปิดภาคเรียน

เพ่ือที่จะได้น าเข้าที่ประชุมให้ครูรับทราบและน าไปปฏิบัติ 

          4. การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรควรให้ผู้มีความรู้ความช านาญมาร่วมจัดท า

หลักสูตรท้องถิ่น 

    5. ควรมีการตรวจสอบ นิเทศ ก ากับ ติดตาม แผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีการ

ด าเนินการสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่ 

          6. ควรด าเนินการโดยใช้หลัก PDCA เข้ามาเพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบ

ผลส าเร็จ  

    ด้านการจัดการเรียนการสอน 

         1. ควรมีการนิเทศการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

        2. ควรมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามล าดับขั้น เพ่ือที่จะได้เป็น

แนวทางในการน าไปใช้และครอบคลุมบรรลุจุดประสงค์ 

         3. ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ  

         4. ควรให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นการใช้โครงงาน 

        5. ควรให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่

หลากหลาย 

         6. ครูผู้สอนต้องยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

         7. ควรมีการอบรมการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
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         8. ก ากับ ติดตาม ให้ครูยึดหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

         9. ควรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยงดกิจกรรมที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครูมีเวลาในการจัดเตรียมในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเต็มที ่

    ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

    1. ควรส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่คุ้มค่ากับการเรียนการสอน 

    2. ควรจัดอบรม ศึกษาดูงาน ในเรื่องของการใช้สื่อและเทคโนโลยี 

    3. ควรจัดเวลาให้ครูมีการขยายผลในเรื่องของการจัดท าการใช้สื่ออย่าง

เหมาะสม 

    4. ควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการ 

    5. ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการในการจัดซื้อสื่อตามบริบท

ของโรงเรียนและการจัดการเรยีนการสอนตามความต้องการของครู 

    6. ควรจัดให้มีการประกวดสื่อและเทคโนโลยีการสอน เพ่ือการกระตุ้นให้ครูมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น ในการจัดท าสื่อเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 

    ด้านการวัดผลและประเมินผล 

    1. ควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เรื่องการวัดผลและ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ 

    2. จัดท าคู่มือการวัดผลและประเมินผล ที่หลากหลายและมีการประเมินตาม

สภาพจริง 

    3. ควรมีการส่งเสริมให้ครูจัดทดสอบเด็กก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือแยกจัด

ระดับเด็กที่มีปัญหา 

    4. ควรเร่งรัด ก ากับ ติดตาม การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลโดย

ค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน 

    5. ควรจัดประชุมให้ความรู้เพื่อการน าไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

    ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

    1. ส่งเสริมให้ความรู้กับครูและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า

งานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ น าผลหลังการสอนในไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

    2. ก าหนดให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 เรื่อง 
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    3. ควรเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและ

สม่ าเสมอ 

    4. ควรน าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    5. ควรส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนด้วยการจัดให้มีการประกวด

ผลงานวิจัย 

 4. ผลการศึกษาเพื่อจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ด าเนินการด้วยการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย การวิจัยเชิง

ส ารวจ และการศึกษาพหุกรณี มาสังเคราะห์เป็นข้อค้นพบที่ส าคัญเพ่ือสรุปผลเป็นร่างข้อเสนอเชิง

นโยบาย เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วยใน

ภาพรวมจ านวน 11 ข้อ ด้านการพัฒนาหลักสูตรจ านวน 7 ข้อ ด้านการจัดการเรียนการสอนจ านวน     

9 ข้อ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน จ านวน 5 ข้อ ด้านการวัดผลและประเมินผล จ านวน 5 ข้อ 

และด้านการวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้นจ านวน 42 ข้อ 

 ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  

โดยภาพรวม 

 1. ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่เพ่ิมภาระให้ครู 

ให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ในห้องเรียน 

 2. ใช้กระบวนการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 3. ควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม 

 4. หาจุดที่เป็นปัญหาให้พบเพ่ือแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ควรมีเกณฑ์ท่ีชัดเจนปฏิบัติได้จริง 

 5. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในกลุ่มสาระท่ีขาดครู 

 6. ควรให้ครูมีอิสระในการเลือกหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง 

 7. ส านักการศึกษาต้องวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหา ขออัตราก าลัง โดยก าหนด

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 8. เน้นครูสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้ และเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้ตามวัย       

คัดแยกนักเรียน สอนซ่อมเสริม เพ่ิมชั่วโมงเรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่าน จัดกิจกรรม

เสริมด้านการอ่าน 

 9. ครูยังขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ควรอบรมวินัย ความรับผิดชอบ มากกว่าการอบรม

ให้ความรู้ 

 10. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 
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 11. ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและ

ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 1. สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เพ่ือให้มีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

 2. อบรมศึกษาดูงาน อบรมจากวิทยากรที่มีความรู้และลงมือปฏิบัติจริง 

 3. หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

 4. ควรปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่น

เข้ามาร่วมจัดท า 

 5. ตรวจสอบนิเทศ ก ากับ ติดตามการสอนและแผนการสอนว่าสอดคล้องกับหลักสูตร 

 6. น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วน ให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 7. ยึดหลัก PDCA 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 1. ควรนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ให้กับครู อบรม พัฒนาและ 

ศึกษาดูงาน 

 3. เน้นให้วางแผน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้การสอนตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ และ

น าไปใช้จริงให้ครอบคลุมและบรรลุตามจุดประสงค์เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมสร้างทักษะที่

หลากหลายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 

 5. ควรจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสอดคล้องกันให้รวมท ากิจกรรมเดียวงด

กิจกรรมที่ไม่เก่ียวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน 

 6. ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

 7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้นวัตกรรมใหม่  ๆ  

ในการจัดการเรียนการสอน 

 8. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 9. ควรจัดการเรียนรู้โดยเน้นการใช้โครงการ 
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ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีการสอน 

 1. อบรมศึกษาดูงาน ให้ความรู้ในการใช้สื่อกับครูจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครูจัดสื่อ

เทคโนโลยีให้กับครูและขยายผลการน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า 

 3. ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการติดระบบ

สัญญาอินเทอร์เน็ต จัดหาสื่อให้เพียงพอ 

 4. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีตามบริบทของ

สถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู 

 5. จัดประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนวิเคราะห์

เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล 

 1. จัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้การวัดผลประเมินที่หลากหลายและเทคนิค

การวัดผลกับครู ประเมินผลตามสภาพจริง 

 2. อบรมศึกษาดูงาน ความรู้เรื่องวัดผลประเมินผล 

 3. ควรสร้างเครื่องมือวัดผลให้มีความแตกต่าง โดยค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของ

นักเรียน 

 4. ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการท างานที่

สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล 

 5. ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อแยกเด็กที่มีปัญหา 

ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 1. ส่งเสริมให้ความรู้ สาเหตุของปัญหาที่จะจัดท างานวิจัยจากการเรียนการสอน 

 2. ก าหนดให้มีการท าวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

 3. ควรมีการตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

 4. นิเทศกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการท าแผนการ

จดัการเรียนรู้จากบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป น าผลการวิจัยมาพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

 5. ขอความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชยครู 

มีการประกวดผลงานทางวิจัย 
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   5 .1 .2  ผลการจัดท าข้อ เสนอเชิ งนโยบาย  เ พ่ือ พัฒนาครู ใน โรง เรี ยนสั งกัด

กรุงเทพมหานคร จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายของโรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดังนี้ 

  1. ควรใช้ค าให้มีค าสอดคล้องกันและเหมาะสมตามความหมาย 

  2. ตัดค าท่ีเป็นค าฟุ่มเฟือยออก 

  3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรให้อยู่ให้อยู่ในกรอบของงานในแต่ละด้าน 

  4. ปรับแต่งส านวนภาษาให้น่าสนใจเป็นไปในเชิงวิชาการ 

 ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ได้ผลสรุปเป็น “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูใน

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านดังนี้ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม 

 1. ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่เพ่ิมภาระงานอ่ืน

ให้ครูเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 

 2. เร่งรัด ตรวจสอบหาปัญหาให้พบเพ่ือแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 

 3. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

 4. ใช้กระบวนการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

 5. ครูมีอิสระในการพัฒนาตนเองตามความถนัดความสนใจ  

 6. ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน  

 7. ส านักการศึกษาต้องวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู  

 8. เร่งรัด ก ากับ ติดตามตรวจสอบการสอนของครู เน้นครูสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิด

เลขเป็น และเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้เหมาะสมตามวัย 

 9. ควรอบรมวินัย ความรับผิดชอบมากกว่าการอบรมให้ความรู้ 

 10. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในกลุ่มสาระท่ีขาดครู  

 11. ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและ

ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร   

 1. สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้มี 

ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  

 2. ส่งเสริมการอบรม ศึกษาดูงาน จากวิทยากรให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริง          
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 3. หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  

 4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้า

มาร่วมจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น  

 5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร      

 6. น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 7. ยึดหลักปฏิบัติการตาม PDCA 

ด้านการจัดการเรียนการสอน   

 1. ก ากับ ติดตามการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ           

 2. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ  ให้กับครู ศึกษาดู

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกัน  

 3. ส่งเสริมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้และ

น าไปใช้จริงให้ครอบคลุมและบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด  

 4. ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม การจัดกิจกรรมสร้าง

ทักษะที่หลากหลาย  

 5. กิจกรรมที่มีความเก่ียวเนื่องกันและสอดคล้องกันให้รวมท าเป็นกิจกรรมเดียวงดกิจกรรม 

ที่ไม่เก่ียวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน  

 6. ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัด การเรียนการสอน     

 7. ส่งเสริมให้ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ  

ในการจัดการเรียนการสอน  

 8. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 9. การจัดการเรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน  

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน  

 1. อบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ในการใช้สื่อกับครู จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครูและขยายผล

การน าไปใช้อย่างเหมาะสม  

 2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า  

 3. เร่งรัด ก ากับติดตามการของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการติดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต จัดหาสื่อให้เพียงพอ  
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 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีตาม

บริบทของโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู  

 5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดประกวดการผลิตสื่อเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สื่อเทคโนโลยีใน

การสอน วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล   

 1. เร่งรัด ก ากับการจัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้ เรื่อง การวัดผลประเมินผลที่

หลากหลายและเทคนิคการวัดผลกับครู ประเมินผลตามสภาพจริง  

 2. สนับสนุนงบประมาณการอบรมศึกษาดูงาน เรื่องการวัดผลและประเมินผล  

 3. เร่งรัด ติดตามการสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีความหลากหลาย โดยค านึงถึงศักยภาพและ

ความแตกต่างของนักเรียน  

 4. ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน          

ที่สามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยประมวลผลได้  

 5. ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลังเรียนเพ่ือแยกเด็กที่มีปัญหา 

ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  

 1. ส่งเสริมการอบรมงานวิจัยในเชิงปฏิบัติการในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ 

ติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน  

 2. ก าหนดให้มีการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

 3. ก ากับ ติดตามตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  

 4. เร่งรัด ติดตามการนิเทศกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและ

ตรวจสอบการท าแผนการจัดการเรียนรู้จากบันทึกหลังการสอนเพ่ือน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียน

ต่อไป  

 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ยกย่อง ชมเชย และให้รางวัลแก่

ครูผู้เข้าร่วมประกวด 

 5.1.3 สรุปผลการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพหานคร ประกอบด้วยวิธีด าเนินการวิจัย 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินและรับรองโด ย

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังสรุปผลดังนี้ 
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 1. สรุปผลการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม จากการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้ 

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร  

 ควรสร้างความเข้าใจในเป้าหมายการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จัดท าแผนพัฒนา ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผน ควรสร้างความตระหนักให้เกิด

ขึ้นกับครู มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น โดยเชิญวิทยากรใน

ท้องถิ่นมามีส่วนร่วม 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ควรมีการตรวจสอบให้ความรู้ครูในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู โดยน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ มีการประชุม วางแผน 

ชี้แจง ให้ครูรับทราบถึง การนิเทศในชั้นเรียน  โดยผู้บริหาร เพ่ือนครูด้วยกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครู

มีแรงจูงใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

 ควรติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ สร้างความ

ตระหนักให้ครูเห็นความส าคัญของการใช้สื่อการสอน ไม่ใช่เน้นการบรรยาย และใช้กระดานเป็นสื่อใน

การเรียนการสอน และควรจัดท าห้องเก็บรวบรวมสื่อ รวมทั้งมีทะเบียนคุม มีการเก็บรักษาสื่อที่ดี 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและควรเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน เมื่อได้รับการอบรมแล้วต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือจะได้น ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง ควรมีการ

นิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

 ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้เกิดกับครูผู้สอนในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียน 

ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงกับจุดมุ่งหมาย และ

ส่งเสริมผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ครูผู้สอนควรท าวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง หรื อ 2 เรื่อง     

ต่อหนึ่งปีการศึกษา และควรทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือจะได้เป็นแหล่งค้นคว้า เพ่ือจะได้

ให้ไว้เป็นแนวทางแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหาให้พัฒนาขึ้นมาได้ 
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  ผลการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร จากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามเกณฑ์ ด้านความเหมาะสม 

ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย ตามเกณฑ์ด้านความ

เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ผลการประเมิ นข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์        

ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ

มากที่สุด 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ ด้านความ

เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด  

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ ด้านความเหมาะสม 

ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

 2. สรุปผลการประเมินและรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 30 คน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เห็นด้วยกับข้อเสนอเชิงนโยบาย มีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือความ

สมบูรณ์ ดังนี้ 

 1. ปัญหาการพัฒนาครู ไม่มีข้อความต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

 2. แนวทางของนโยบายโดยภาพรวม มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

             1. แนวทางด าเนินงานข้อที่ 1 มีการแก้ไขเป็นลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วน

ราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่เพ่ิมภาระงานอ่ืน ๆ  ให้ครู เพ่ือให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอน

อย่างเต็มที ่

 2. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 3 มีการแก้ไขเป็นส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ครู

เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน 

 3. แนวทางด าเนินงานข้อที่ 8 มีการแก้ไขเป็น เร่งรัด ก ากับติดตาม ประเมินการสอน

ของครู เน้นครูสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และเรียนรู้ทุกลุ่มสาระได้เหมาะสมตามวัย 

คัดแยกนักเรียนสอนซ่อมเสริม เพ่ิมชั่วโมงเรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการอ่าน 

 4. แนวทางด าเนินงานข้อที่ 6 มีการแก้ไขเป็นครูมีอิสระในการพัฒนาตนเองตามความ

ถนัด ความสนใจ 
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 5. แนวทางด าเนินงานข้อที่ 9 มีการแก้ไขเป็น ครูขาดความรับผิดชอบและมีวินัยในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 3. แนวทางของนโยบายรายด้าน 

 3.1 แนวทางของนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตร มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 2 มีการแก้ไขและเพ่ิมเติม เป็นส่งเสริม สนับสนุน

การจัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและลงมือปฏิบัติจริง 

 2. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 4 มีการแก้ไขและเพ่ิมเติม เป็นปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร โดยน าผู้ที่เชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดท าหลักสูตรตามความต้องการ

ของท้องถิ่น 

 3. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 5 มีการแก้ไขเป็น นิเเทศ ก ากับ ติดตามการเรียน

การสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

 4. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 7 มีการเพ่ิมเติมเป็นยึดหลักปฏิบัติตามกระบวนการ

ยึดหลัก PDCA 

 3.2 แนวทางของนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน มีข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  1. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 2 มีการเพ่ิมเติมเป็น ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ  ให้กับครู โดยการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู

ด้วยกัน 

  2. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 3 มีการแก้ ไขเพ่ิม เป็นเร่งรัดก ากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้การสอน ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้และน าไปใช้จริง

ให้ครอบคลุมและบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 4 มีการแก้ไขเป็น สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างทักษะที่หลากหลาย 

  4. แนวทางการด าเนินงานข้อที่ 7 มีการแก้ไขและเพ่ิมเติมเป็น ส่งเสริมให้ครู

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการจัดการเรียน   

การสอน         

  3.3 แนวทางของนโยบายด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน  ไม่มีข้อความต้อง

ปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม     

  3.4 แนวทางของนโยบายด้านการวัดผลและประเมินผล ไม่มีข้อความต้องปรับปรุง

แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
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  3.5 แนวทางของนโยบายด้านการวิจัยในชั้นเรียน ไม่มีข้อความต้องปรับปรุงแก้ไขหรือ

เพ่ิมเติม   

   2.1 ผลการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า 

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ด้านความ

เหมาะสม  ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด  

 ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ด้านความ

เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด  

 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ด้าน

ความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 

 ด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ด้านความ

เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายตามเกณฑ์ด้านความ

เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด  

 จากผลการประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์การผ่านของข้อเสนอเชิงนโยบายที่ระดับ

คะแนน 3.51 ขึ้นไป จึงสรุปผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ทั้ งจากผู้ทรงคุณวุฒิและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการประเมินทุกด้าน            

และทุกเกณฑ์ จึงสามารถรับรองได้ว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความสอดคล้องและมีความเป็นประโยชน์    

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านการประเมิน

และรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเติม

ข้อความเป็นครั้งสุดท้าย เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    

ที่ผ่านการพัฒนาตามข้ันตอนวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม 

 1. ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยไม่เพ่ิมภาระงาน   

อ่ืน ๆ  ให้ครูเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่  

 2. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบหาปัญหาให้พบเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง   
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 3. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 4. ใช้กระบวนการนิเทศติดตามการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ   

 5. ส่งเสริมให้ครูมีอิสระในการพัฒนาตนเองตามความถนัด ความสนใจ 

 6. ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน 

 7. ส านักการศึกษาต้องวางแผนกรอบอัตราก าลังเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู  

 8. เร่งรัด ก ากับติดตาม ประเมินการสอนของครู เน้นครูสอนให้เด็กอ่านออก เขียนได้      

คิดเลขเป็น และเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้เหมาะสมตามวัย คัดแยกนักเรียนสอนซ่อมเสริม เพ่ิมชั่วโมง

เรียนภาษาไทย จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมด้านการอ่าน      

 9. เร่งรัด ก ากับให้ความส าคัญกับการอบรมวินัย ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เท่ากับการอบรม

ให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 10. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในกลุ่มสาระท่ีขาดแคลน 

 11. ควรพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนและ

ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร  

 1. สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพ่ือให้มีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และลงมือปฏิบัติ

จริง            

 3. หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  

 4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้า

มาร่วมจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น  

            5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร       

            6. น าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง  

            7. ยึดหลักปฏิบัติการตามกระบวนการ PDCA  

ด้านการจัดการเรียนการสอน    

            1. ก ากับ ติดตามการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ         

            2. ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ให้กับครูศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกัน  
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            3. เร่งรัด ก ากับติดตาม ตรวจสอบการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การสอนตามล าดับ

ขั้นตอนการเรียนรู้และน าไปใช้จริงให้ครอบคลุมและบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัด โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

 4. สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม การจัดกิจกรรม

สร้างทักษะที่หลากหลาย  

            5. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม 

            6. กิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและสอดคล้องกันให้รวมท าเป็นกิจกรรมเดียวงดกิจกรรม 

ที่ไม่เก่ียวเนื่องกับนักเรียนและโรงเรียน  

            7. ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัด การเรียนการสอน     

            8. ส่งเสริมให้ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้นวัตกรรม   

ใหม ่ๆ  ในการจัดการเรียนการสอน  

            9. การจัดการเรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน 

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน  

            1. อบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ในการใช้สื่อกับครู จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครูและขยายผล

การน าไปใช้อย่างเหมาะสม  

            2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า  

            3. เร่งรัด ก ากับ ติดตามการของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการติดระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต จัดหาสื่อให้เพียงพอ  

            4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน ด าเนินการจัดหาสื่อเทคโนโลยีตาม

บริบทของโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู  

            5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดประกวดการผลิตสื่อและเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการสอน วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้สื่อและไม่ใช้สื่อในการสอน 

ด้านการวัดผลและประเมินผล  

            1. เร่งรัด ก ากับการจัดท าคู่มือการวัดผลประเมินผลให้ความรู้ เรื่อง การวัดผลประเมินผลที่

หลากหลายและเทคนิคการวัดผลกับครู ประเมินผลตามสภาพจริง  

            2. สนับสนุนงบประมาณการอบรมศึกษาดูงาน เรื่องการวัดผลและประเมินผล  

            3. เร่งรัด ติดตามการสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีความหลากหลาย โดยค านึงถึงศักยภาพและ

ความแตกต่างของนักเรียน  
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            4. ประชุมด าเนินการให้ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการที่สามารถน า

เทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล  

            5. ส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลังเรียนเพ่ือแยกเด็กที่มีปัญหา 

ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  

          1. ส่งเสริมการอบรมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ 

ติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน  

 2. ก าหนดให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

 3. ก ากับ ติดตามตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  

 4. เร่งรัด ติดตามการนิเทศการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบการท า

แผนการจัดการเรียนรู้จากบันทึกหลังการสอนเพื่อน าไปสู่การท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป  

 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ยกย่อง ชมเชยและให้รางวัลแก่

ครูที่เข้าร่วมประกวด   

                                

5.2 อภิปรายผล 
 

  จากผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย

ศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย การวิจัยเชิงส ารวจ และการศึกษาพหุกรณี เพ่ือน ามา

สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดท าร่างในขั้นตอนที่ 1 

และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือน ามาจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและ

ผู้ เข้าร่วมสัมมนาในขั้นตอนที่  2 และจัดท าการประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในขั้นตอนที่ 3 มีข้อค้นพบส าคัญและมีประเด็นที่น่าสนใจน ามา

อภิปรายผลดังนี้ 

 5.2.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร         

 โดยภาพรวมและรายด้าน 

      5.2.1.1 โดยภาพรวม จากผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยภาพรวมที่ส าคัญ

คือ ลดภาระงานครู ให้ครูมีเวลาสอนอย่างเต็มที่ แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง มีเกณฑ์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้

จริง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรม ใช้กระบวนการนิเทศติดตามการเรียนการสอน

อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระที่ขาด ให้ครูมีอิสระในการเลือก

หลักสูตรในการพัฒนาตนเอง ควรมีการวางแผนกรอบอัตราก าลัง เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครู เน้นครู
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สอนให้อ่านออกเขียนได้ ควรมีการอบรมเรื่องวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ ส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาครูให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและต้องพัฒนาครูให้มีความรับผิดชอบ

สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงาน

นโยบายทั้งจากต้นสังกัดและจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่มีมาท าให้ครูต้องมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น

นอกเหนือจากการเรียนการสอน ท าให้ เวลาในการเตรียมการสอนลดน้อยลงกระทบต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอีกท้ังยังควรให้มีการเพ่ิมความรู้ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเจตคติและส านึกที่ดีต่อหน้าที่ และสนองต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ 

วรรณ์ชัย จองแก (2553) ที่ได้สรุปจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องว่า มีประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา

ครูที่สอดคล้องรายการพฤติกรรมสมรรถนะประจ าสายงานของครู การพัฒนาสมรรถนะประจ าสาย

งานของครู และการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะประจ าสายงานของครู ช่วยให้ครูพัฒนาตนเอง

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

และทักษะในการปฏิบัติงานของตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมวางแผน

ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การใช้หลักสูตร การผลิต การใช้ และการบ ารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน การ

มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง

ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนาการศึกษา การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลสื่อการเรียนรู้ แหล่ง

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ส่งผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 5.2.1.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร จากผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการ

พัฒนาหลักสูตรที่ส าคัญ คือ สร้างความตระหนักชี้แจงให้ครูรับทราบในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

เพ่ือให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร อบรมศึกษาดูงานจากวิทยากรให้ความรู้และ

ลงมือปฏิบัติ หน่วยงานต้นสังกัดต้องเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภายในโรงเรียนและท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดท าหลั กสูตรตาม

ความต้องการของท้องถิ่น ตรวจสอบ นิเทศ ก ากับ ติดตาม การสอนและแผนการสอนให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรน าแนวทางการด าเนินการในแต่ละนโยบายมาสอดแทรกหรือบูรณาการบางส่วนให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติการตามกระบวนการ PDCA ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

หลักสูตรมีความส าคัญจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างานอยู่
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ตลอดเวลาและปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีการนิ เทศ 

ก ากับ ติดตาม อันจะน าความส าเร็จมาสู่หน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน (2534 , หน้า 

1-4) ทีไ่ด้ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะ 1) สภาพการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการเรียนรู้ใหม่ ๆ  เพ่ือความสามารถในการปรับตัว เพ่ือการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต

ที่ดีขึ้น 2) สภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายจึงจ าเป็นต้องพัฒนา

ผู้เรียน รู้จักหลีกเลี่ยงและหาทางป้องกันปัญหาให้มากขึ้น 3) สภาพความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงต้องฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจ ที่จะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างฉลาดและประหยัดให้

เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 4) สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้ต้องฝึกผู้เรียน รู้จัก

บริโภคอย่างฉลาด รู้จักตัดสินใจโดยใช้เหตุผลจากข้อมูลหลายลักษณะ 5) นโยบายของรัฐบาลในการ

พัฒนาประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยอยู่เสมอผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจที่จะให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาประเทศ 6) สภาพการหลั่งไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีส่วนขัดแย้งต่อ

วัฒนธรรมและระเบียบประเพณีของไทย จ าเป็นต้องฝึกผู้เรียนให้รู้จักประสานประโยชน์จากความ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมให้เหมาะสมเพ่ือพัฒนาตนเองและสร้างความเจริญแก่สังคมและประเทศชาติ 

 นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจ าเป็นต้องน าแนวคิดทางการบริหารจัดการมาใช้

โดยเฉพาะวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) PDCA ที่โรงเรียนมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้ว แนวคิดดังกล่าว

สามารถน ามาบริหารจัดการหลักสูตร ดังนั้นการบริหารการจัดท าและการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นวงจร

ของการปฏิบัติงานในเชิงการบริหารตลอดเวลา อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรต้องเป็นพลวัต

และหากบกพร่องก็จะได้แก้ไขได้ทันการ 

 5.2.1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

ด้านการจัดการเรียนการสอนทีส่ าคัญ คือ ควรมีการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ อบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคใหม ่ๆ  เน้นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับขั้นและเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ กิจกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันยึดหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการเรียนการสอนใช้

นวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการจัดการเรียนการสอน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและจัดการ

เรียนรู้เน้นการใช้โครงงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน      

การสอนควร 1) ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์    

การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง 
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การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกันปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดย

จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม

ความเหมาะสม 3) จัดให้มีสารสนเทศ การเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่

ร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ร่วมกัน หรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนตามความเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับ มยุรี ชาวจ าปา (2550) ที่ได้ศึกษาการด าเนินงานวิชาการ

ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาม่อนจอง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่     

ในการเรียนการสอนผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ คือ การรายงานผลการเรียนการสอน

เมื่อสิ้นภาคเรียน การน าปัญหาจากการเรียนการสอนมาปรับปรุง ผลการจัดการเรียนรู้ เตรียมเนื้อหา

ให้เหมาะสมกับความพร้อมของนักเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ

เรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และยังสอดคล้องกับ ศิริพรรณ ดิลกวัฒนา

นันท์ (2551) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนที่ดีก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีได้ จึงสามารถ

กล่าวได้ว่า การเรียนรู้ของนักเรียนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการสอนของครู

โดยตรง ด้วยเหตุนี้ครูจึงควรศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถติดตามวิธีการหรือ

เทคนิคการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อันน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2.1.4 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน จากผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิง

นโยบาย ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ส าคัญ คือ อบรมศึกษาดูงาน ให้ความรู้ในการใช้สื่อ

จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครูขยายผลและน าไปใช้อย่างเหมาะสมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ สื่อเป็น

เครื่องมือที่ส าคัญเพราะไม่มีครูคนใดจะประสบผลส าเร็จในการสอนโดยไม่มีสื่อได้ เนื่องจากการใช้สื่อ

จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ มีเจตคติ และเข้าใจในการเรียนการสอน ผู้บริหารจึงต้อง

ให้การสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้สื่อเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553) ที่ได้กล่าวโดย สรุปว่า สื่อการเรียนเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในการจัดการศึกษาท าให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความราบรื่น การพัฒนาสื่อ และ

เทคโนโลยีการสอนจึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ นอกจากนี้โรงเรียนควรที่จะมีการประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยให้ครูได้มีการใช้และผลิตสื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
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 5.2.1.5 ด้านการวัดผลและประเมินผล จากผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน    

การวัดผลและประเมินผลที่ส าคัญคือ จัดท าคู่มือการวัดผลและให้ความรู้ในการวัดผลประเมินผลที่

หลากหลาย มีการประเมินผลตามสภาพจริง อบรมศึกษาดูงาน เรื่องวัดผลและประเมินผลสร้าง

เครื่องมือให้มีความแตกต่างโดยค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของนักเรียน ประชุมด าเนินการให้

ความรู้ในการน าไปปฏิบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการท างานส่งเสริมให้ครูทดสอบเด็กก่อนเรียน หลัง

เรียนเพ่ือแยกเด็กที่มีปัญหาที่เป็นเช่นนี้เพราะการวัดผล 1) ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียน

การสอน คือ การวัดผลจะเป็นสิ่งตรวจสอบผลจากการสอนของครูว่านักเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุ

ไว้ในจุดมุ่งหมายการสอนมากน้อยเพียงใด 2) เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ดีและเหมาะสมกับการวัดผล     

ครูต้องพยายามเลือกใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ 3) ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการ

วัดเมื่อจะใช้เครื่องมือชนิดใด ต้องระวังความบกพร่องของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของครู 4) ประเมินผล

การวัดให้ถูกต้อง เช่น คะแนนที่เกิดจากการสอนครูต้องแปลผลให้ถูกต้องสมเหตุสมผลและมีความ

ยุติธรรม 5) ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า จุดประสงค์ส าคัญของการวัด คือ เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของ

นักเรียนต้องพยายามค้นหาผู้เรียนแต่ละคนว่า เด่น-ด้อย ในด้านใด และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขแต่ละ

คนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ แขก บุญมาทัน (2556) ที่ได้กล่าวว่า การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน

ผลการเรียนของนักเรียน หมายถึง การที่ผู้บริหารประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจจัดหาเอกสาร คู่มือครู และ

ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ครูสร้างแบบทดสอบที่

หลากหลายทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับ 

วิเชียร ยอดจักร (2555) ที่กล่าวโดยสรุปว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การร่วมกันวางแผน 

การวัดผลและการประเมินผลภายในโรงเรียน การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียนการสอน การจัดท าเอกสารเพ่ือใช้ในการวัดผลและประเมินผลอย่างครบถ้วน

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย

การวัดผลและประเมินผลและน าผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนการปรับปรุงเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผลให้มีคุณภาพ 

 5.2.1.6 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน จากผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ส าคัญคือ 

ส่งเสริมให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการในการท างานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ ติดตาม และพัฒนา

ผู้เรียน น าบันทึกผลหลังสอนไปท าวิจัย ก าหนดให้มีการวิจัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง นิเทศ

กระบวนการเรียนการสอน และน าผลการวิจัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือ จูงใจพร้อม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้รางวัล มีการประกวดผลงานทางวิจัย ที่เป็นเช่นนี้เพราะการวิจัยในชั้นเรียนถือว่า

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การน าวิจัยเข้าไปช่วยจะท าให้การจัดการเรียนการ
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สอนของครูสามารถน าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตรได้ ครูจ าเป็นต้องมองให้เห็น

องค์ประกอบและภารกิจต่าง  ๆ  ในระบบการเรียนรู้ทั้งด้านปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตให้ชัดเจน และ

เชื่อมโยงปัจจัยทั้งปวงเป็นองค์รวม เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการเรียนรู้อาจขึ้นกับระดับ

ปัจจัย กระบวนการหรือผลผลิตก็ได้ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนจึงมีส่วนช่วยในการค้นหาค าตอบของ

สาเหตุปัญหาหรือข้อบกพร่องทั้งระบบการเรียนการสอนนั้น ๆ  ครูที่จะท าการวิจัยได้ส าเร็จ จ าเป็น

จะต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษา ที่ให้อิสระในทางความคิด ในการท างาน ค้นคว้า 

ทดลอง ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ของครูผู้ท าวิจัย เพ่ือครูจะได้ ค้นพบปัญหา        

และแนวทางแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับกิตติพงษ์ ค าเครื่อง (2550) ที่ได้กล่าวสรุปถึงการวิจัยในชั้นเรียน             

มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อครูผู้สอนที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ       

การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการรวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นได้ตรงประเด็น และพัฒนา     

การท างานของครูให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลน าสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างชัดเจน สร้างพลังร่วมให้เกิดขึ้นระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน และตัวนักเรียนเองใน

การร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยยังน ามาใช้เป็นผลงานทาง

วิชาการของครู เพื่อพัฒนาวิชาชีพของครู ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีครูหันมาให้ความสนใจกับการท าวิจัยใน

ชั้นเรียนมากขึ้น และโรงเรียนต่าง ๆ  มีนโยบาย ส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา      

การเรียนการสอนแต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในส่วนของปัจจัยหรือองค์ประกอบของการท าวิจัยอยู่

มากโดยเฉพาะครูยังมีปัญหาในด้านการขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

ไม่มีผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ค าปรึกษา จึงท าให้การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนไม่บรรลุจุดมุ่งหมายเท่าที่ควรจึง

ควรตระหนักและควรมีการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถท า     

การวิจัยแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและสามารถน าผลการวิจัยมาวางแผนเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
 

 จากผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 

มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไปนี้ ดังนี้ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 5.3.1.1 สภาพปัจจุบัน พบว่า สภาพและการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาครูโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง จัดเรียงล าดับด้านต่าง ๆ  ที่น ามาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาค่าเฉลี่ยจากน้อยไป

หามากดังนี้  คือ ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้น โรงเรียนจึงควรให้

ความส าคัญกับด้านดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น  

 5.3.1.2 ปัญหาโดยภาพรวมและรายด้าน ปัญหาโดยภาพรวมที่ควรให้ความส าคัญ คือ               

1) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนท าให้ประสิทธิภาพการสอนลดลงและ 2) ขาดจุดยืนในการ

พัฒนาท าไปตามกระแสนิยมนโยบายศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและไม่ชัดเจน 3) ครูไม่ปรับเปลี่ยน

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย  

 ปัญหารายด้านที่ควรให้ความส าคัญคือ 

 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) นโยบายของหลักสูตรไม่แน่นอนมีการปรับเปลี่ยนบ่อย       

2) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และ 3) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรียนและท้องถิ่น  

 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ครูยังมีวิธีการสอนแบบเดิม ครูขาดทักษะในการจัด

กิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการบรรยายมากกว่าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง        

2) ขาดการเตรียมความพร้อม ครูไม่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช้สื่อการสอน  และ 3) กระบวน  

การเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร 

         ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ได้แก่ 1) ครูขาดการเตรียมความพร้อมในการ      

ใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 2) ครูขาดความกระตือรือร้นในการ

ใช้สื่อการสอน และสอนไม่ตรงกับการจัดการเรียนรู้ และ 3) ให้สื่อการสอนกับโรงเรียนมามาก แต่

เครื่องมือที่ใช้ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาการศึกษา 

           ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ 1) การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนไม่เป็นไปตาม

ตัวชี้วัดของหลักสูตร และศักยภาพของผู้เรียน การวัดผลและประเมินผลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล ประเมินผล ยังไม่หลากหลาย เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลยังไม่
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เป็นไปตามสภาพจริง และ 3) การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมไม่มีการ pretest  

          ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) งานวิจัยไม่แก้ไขปัญหาที่แท้จริงจากชั้นเรียน ครูไม่ได้ท า

วิจัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ท าเพ่ือส่งเท่านั้น งานวิจัยในชั้นเรียนไม่ตอบสนองกับปัญหาที่

แท้จริง 2) งานวิจัยในชั้นเรียนไม่สอดคล้องกับปัญหาที่พบในบันทึกหลังแผนการสอน และ 3) ครูขาด

ความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน  

     5.3.1.3 แนวทางการพัฒนาครู ควรให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะทุกข้อที่เป็นผลจาก

การวิจัยเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาในล าดับต้น ๆ   

โดยภาพรวมและรายด้านดังนี้ 

 โดยภาพรวม ได้แก่ 1) ลดภาระงานครูโดยเฉพาะงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน

โดยไม่เพ่ิมภาระงานอ่ืนให้ครูเพ่ือให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 2) เร่งรัด ติดตาม 

ตรวจสอบหาปัญหาให้พบเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ 3) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ครู

เกี่ยวกับเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

                ด้านการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักและชี้แจงให้ครูรับทราบในการ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อให้มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 2) ส่งเสริม สนับสนุน

การจัดอบรมจากวิทยากรที่มคีวามรู้ ความสามารถและลงมือปฏิบัติจริง และ 3) หน่วยงานต้นสังกัด

ต้องเสนอนโยบายทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

                 ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1) ก ากับ ติดตามการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน

อย่างสม่ าเสมอ 2) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสอนแบบใหม่ ๆ  ให้กับครู ศึกษาดู

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครูด้วยกัน และ 3) เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการออกแบบแผน  

การจัดการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้และน าไปใช้จริงให้ครอบคลุมและบรรลุตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัด โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                 ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีการสอน ได้แก่ 1) อบรมศึกษา ดูงาน ให้ความรู้ในการใช้สื่อกับ

ครู จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับครูและขยายผลการน าไปใช้อย่างเหมาะสม 2) ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่

สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า และ 3) เร่งรัด ก ากับ ติดตามการของบประมาณในการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการติดระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต จัดหาสื่อให้

เพียงพอ 

                 ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ 1) เร่งรัด ก ากับ ติดตามการจัดท าคู่มือการวัดผล 

ประเมินผล ให้ความรู้ เรื่องการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและเทคนิคการวัดผลกับครูประเมินผล
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ตามสภาพจริง 2) สนับสนุนงบประมาณการอบรมศึกษาดูงาน ความรู้เรื่องการวัดผลและประเมินผล และ 

3) เร่งรัด ติดตามการสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีความหลากหลาย โดยค านึงถึงศักยภาพและความแตกต่าง

ของนักเรียน   

                ด้านการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการอบรมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดท า

งานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ ติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน 2) ก าหนดให้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง และ 3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียนและปรับปรุง

พัฒนาให้ดีขึ้น 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

    5.3.2.1 ควรมีการวิจัยเชิงติดตามและศึกษาผลการน าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครู

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติเป็นระยะ ๆ   

    5.3.2.2 ควรวิจัยหาข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ส าคัญที่เป็นปัญหา

หรือในทุกประเด็นที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เมื่อระยะเวลาผ่านไปพอสมควร เช่น 3 ปี 5 ปี เป็นต้น 

    5.3.2.3 ควรมีการวิจัยโดยใช้กระบวนการวิจัยในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การวิจัยและพัฒนา

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายในการน าไปใช้ใน    

การแก้ปัญหาหรือพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ๆ  

                5.3.2.4 ควรมีการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาครู ในสังกัดอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาครูที่เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ  
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ภาคผนวก ข 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
ของแบบสอบถามและการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก ซ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และรายชื่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมินและรับรองขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพประกอบการศึกษาพหุกรณี โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 
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ภาพประกอบการศึกษาพหุกรณี โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 
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ภาพประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
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ภาพประกอบการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(นางชนัญญา  จากชนบท ผู้อ านวยการส านักการศึกษา) 

ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพประกอบการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา) 
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ภาพประกอบการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ดร.ศุภจิรา  นาคโต ศึกษานิเทศก์ส านักการศึกษา) 

ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพประกอบการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(นางสมชื่อ กอรปคุณูปการ ผู้เคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่ จ.นนทบุรี) 

ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพประกอบการประเมินและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(นางพรทิพย์  มาศรีมวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนประเทศ) 

ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพประกอบการประเมินและรับรองโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ญ 
เอกสารแสดงแนวทางการน าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครู 

ไปปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

1. ดร.วิชาญ  เหรียญวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

2. ดร.ไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร 

3. ดร.ชลาลัย  นิมิบุตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส เขตบางพลัด 

    กรุงเทพมหานคร 

4. ดร.สุธามาศ  โพธิ์จันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพิชัยญาติ เขตคลองสาน  

กรุงเทพมหานคร 

5. ดร.สมใจ  เดชบ ารุง   อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

1. นายปริญญา  ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

2. นายสมศักดิ์  ทองผุด    ผู้อ านวยการโรงเรียนบางไผ่ เขตบางแค  

กรุงเทพมหานคร 

3. นางนิตยา  มรรคทรัพย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  

กรุงเทพมหานคร 

4. นางอุบลรัตน์  สาลี     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี            

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

5. นางสุประวีณ์  ชะอุ่ม    ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดโคนอน  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

6. นายสมพงษ์  โตโพธิ์ไทย   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสีสุก เขตจอมทอง  

กรุงเทพมหานคร 

7. นางสาวกรกมล  ฮองกุล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายผล              

(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

8. นางสาวปวรรัตน์  สาระพัด   ครู โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)  

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

9. นายอิษฏ์  ประพาน    ครู โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)  

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

10. นางพรทิพย์  สุ่นสกุล   ครู โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  

      กรุงเทพมหานคร 

11. นางนฤมล  ชุมวรฐายี   ครู โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  

      กรุงเทพมหานคร 

12. นางเสาวลักษณ์ เกาเต๊ะ   ครู โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน เขตตลิ่งชัน  

      กรุงเทพมหานคร 
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13. นางพวงเพ็ญ  ณ พัทลุง   ครู โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน เขตตลิ่งชัน  

      กรุงเทพมหานคร 

14. นายสมพล  นาคโต     ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

15. นางบุปผาศิร ิไชยมงคล   ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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รายชื่อผูท้รงคุณวุฒิประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. นางชนัญยา จาดชนบท  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. นายเกรียงไกร  จงเจริญ  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

3. นางพรทิพย์  มาศรีนวล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร 

4. นางสมชื่อ กอรปคุณูปการ  ผู้เคยด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  

     ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

5. ดร.ศุภจิรา  นาคโต  ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. นายปราโมทย์  อินทรสุชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายเหรียญ เขตบางบอน  

 กรุงเทพมหานคร 

2. นายสุรสิทธิ์  บุญเลิศรัตนะกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายสี เขตบางบอน  

 กรุงเทพมหานคร 

3. นางวันเพ็ญ  สังข์สุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางนาใน เขตบางนา  

 กรุงเทพมหานคร 

4. นางธนวรรณ กลัดเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนินสุขาราม เขตบางบอน  

 กรุงเทพมหานคร 

5. นายสาโรฒน์  เวียงค ามา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน เขตตลิ่งชัน  

 กรุงเทพมหานคร 

6. นายประเสริฐ  อิ่มใจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค  

 กรุงเทพมหานคร  

7. นายสัจจะ  คงคารัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน  

 กรุงเทพมหานคร 

8. นางหทัยรัตน์  เปี่ยมวิทย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกระจับพินิจ เขตธนบุรี  

 กรุงเทพมหานคร 

9. นายสักการะ  พิทักษ์วงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนนางแคเนื่องสังวาลย์อนุสรณ์  

 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

10. นางสาวรจนา  ตันติวิชิตเวช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศาลาแดง เขตบางแค  

 กรุงเทพมหานคร 

11. นางดวงฤดี  ตีรณะธรรม  ครู โรงเรียนบ้านนายเหรียญ เขตบางบอน  

 กรุงเทพมหานคร 

12. นางรจนา  ศิริสมบัติ  ครู โรงเรียนบ้านนายเหรียญ เขตบางบอน  

 กรุงเทพมหานคร 

13. นางพิศมัย จาระนัย  ครู โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)      

 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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14. นางอาทิตยา เรืองวิทยานนท์  ครู โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)            

  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

15. นางสาวอัครยาณ์  หาญพล  ครู โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)      

  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

16. นางแสงจันทร์  ลาภชวลิต  ครู โรงเรียนบ้านนายผล เขตบางบอน  

  กรุงเทพมหานคร 

17. นางวัชราภรณ์  มณีโชติ  ครู โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เขตบางบอน  

  กรุงเทพมหานคร 

18. นางอุทัยวรรณ  ค าแน่น  ครู โรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บ ารุง)             

  เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

19. นางวิลาลักษณ์  โอภาสพินิจ  ครู โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน  

  กรุงเทพมหานคร 

20. นางสาวญาณิชศา  สาตร์พุ่ม   ครู โรงเรียนคงโครัดอุทิศ เขตบางบอน  

  กรุงเทพมหานคร 

21. นางศศิธร  เลิศสลัก  ตัวแทนผู้ปกครอง 

22. นายสุรพงษ์ ปัญญาวัฒนาพร  ตัวแทนผู้ปกครอง 

23. นางสาวปวัณรัตน์  รุ่งประเสริฐผล ตัวแทนผู้ปกครอง 

24. นายคงเดช  ศรีโพธิ์อินทร์   ตัวแทนผู้ปกครอง 

25. นางอรนิชา  ม่วงกล่ า ตัวแทนผู้ปกครอง 

26. นายทินกร  ดีวงศ์ กรรมการสถานศึกษา 

27. นายแม้น  กล่องบรรจง กรรมการสถานศึกษา 

28. นายพร้อม  หมอลิบ กรรมการสถานศึกษา 

29. นายมานพ  ด้วงชาวนา กรรมการสถานศึกษา 

30. นางพรทิพย์  จันแต้ กรรมการสถานศึกษา 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

NO.1          34.0667         3.9264        .6951           .8443 
NO.2          34.1000         3.6793        .7836           .8317 

NO.3          34.1000         4.2310        .2912           .8754 

NO.4          34.1333         3.6368        .7078           .8363 
NO.5          34.0333         4.4471        .2717           .8739 

NO.6          34.1333         3.4989        .8282           .8233 
NO.7          34.2333         2.9437        .8627           .8118 

NO.8          34.2000         2.9241        .6675           .8567 

 
 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  8 

 

Alpha =    .8627 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

 
Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 
NO.9          38.5667         8.8057        .6741           .9595 

NO.10         38.6000         8.5241        .7310           .9570 

NO.11         38.6333         8.1023        .8682           .9507 
NO.12         38.6333         8.0333        .9041           .9491 

NO.13         38.6667         7.5402        .8817           .9502 
NO.14         38.7333         7.3057        .9030           .9497 

NO.15         38.6333         8.0333        .9041           .9491 

NO.16         38.6333         8.3782        .7281           .9571 
NO.17         38.6333         7.6195        .8985           .9489 

 
 

 
Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  9 
 

Alpha =    .9576 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

NO.18         33.9000         6.0931        .6223           .9230 
NO.19         33.8667         5.2920        .8985           .8976 

NO.20         33.8000         6.0966        .9211           .8988 

NO.21         33.7333         6.5471        .8480           .9082 
NO.22         33.8667         5.4299        .8350           .9044 

NO.23         33.8000         5.8897        .8319           .9030 
NO.24         33.6667         7.4713        .4607           .9308 

NO.25         33.8000         6.5103        .6774           .9158 

 
 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  8 

 

Alpha =    .9213 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

NO.26         33.7667         7.0816        .8664           .9487 
NO.27         33.7667         7.0816        .8664           .9487 

NO.28         33.8000         7.4069        .8346           .9509 

NO.29         33.7667         7.5644        .8214           .9520 
NO.30         33.7667         7.7023        .7485           .9558 

NO.31         33.8000         6.8552        .9193           .9452 
NO.32         33.7333         7.3747        .7877           .9536 

NO.33         33.8000         6.9931        .8563           .9496 

 
 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  8 

 

Alpha =    .9566 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

NO.34         28.7000         6.0103        .8388           .9386 
NO.35         28.7667         5.6333        .9330           .9299 

NO.36         28.6667         6.5747        .8039           .9441 

NO.37         28.7000         6.5621        .7280           .9480 
NO.38         28.8000         5.6138        .9054           .9327 

NO.39         28.8333         5.8678        .7583           .9473 
NO.40         28.7333         5.8575        .8650           .9363 

 

 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  7 
 

Alpha =    .9480 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

NO.1         188.3000       162.3552        .7211           .9809 
NO.2         188.3333       160.7816        .8021           .9806 

NO.3         188.3333       163.8851        .3972           .9815 

NO.4         188.3667       161.4816        .6237           .9810 
NO.5         188.2667       165.5126        .3269           .9815 

NO.6         188.3667       160.1713        .7760           .9806 
NO.7         188.4667       154.7402        .9640           .9799 

NO.8         188.4333       155.5644        .7321           .9809 

NO.9         188.3333       163.3333        .4687           .9813 
NO.10        188.3667       161.4816        .6237           .9810 

NO.11        188.4000       160.3172        .6897           .9808 
NO.12        188.4000       159.2138        .8075           .9805 

NO.13        188.4333       156.8057        .8280           .9804 
NO.14        188.5000       155.9828        .8323           .9804 

NO.15        188.4000       159.2138        .8075           .9805 

NO.16        188.4000       160.9379        .6239           .9810 
NO.17        188.4000       157.0759        .8472           .9803 

NO.18        188.5000       159.3621        .5664           .9813 
NO.19        188.4667       154.0506        .9008           .9801 

NO.20        188.4000       158.4552        .8889           .9802 

NO.21        188.3333       160.9885        .7749           .9806 
NO.22        188.4667       154.3954        .8754           .9802 

NO.23        188.4000       156.3172        .9151           .9801 
NO.24        188.2667       165.5126        .3269           .9815 

NO.25        188.4000       161.3517        .5801           .9811 

NO.26        188.4000       156.3172        .9151           .9801 
NO.27        188.4000       156.9379        .8596           .9803 

NO.28        188.4333       158.1851        .8532           .9803 
NO.29        188.4000       159.7655        .7485           .9806 

NO.30        188.4000       159.4207        .7853           .9805 
NO.31        188.4333       156.6678        .8397           .9803 

NO.32        188.3667       157.8954        .8246           .9804 

NO.33        188.4333       157.0816        .8045           .9804 
NO.34        188.4000       158.6621        .7065           .9808 

NO.35        188.4667       155.4989        .9013           .9801 
NO.36        188.3667       160.0333        .7921           .9805 

NO.37        188.4000       160.3172        .6897           .9808 

NO.38        188.5000       155.8448        .8433           .9803 
NO.39        188.5333       157.2230        .7135           .9808 

NO.40        188.4333       157.2195        .7928           .9805 
_ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
 

 
Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
 

Alpha =    .9811 
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แบบประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับผลการประเมิน โดยมีค่าการแปลผลการประเมิน ดังนี้ 

5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ข้อ/นโยบาย 

เกณฑ์การประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.สร้างความตระหนัก

และชี้แจงให้ครูรับทราบ

ในการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรเพื่อให้มีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาหลักสูตร 

                    

2.อบรม ศึกษาดูงาน 

อบรมจากวิทยากรให้

ความรู้และลงมือปฏิบัติ

จริง 

                    

3.หน่วยงานต้นสังกัดต้อง

เสนอนโยบายทางการ

ศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 

                    

4.ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรโดยดึงผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญภายในโรงเรียน

และท้องถ่ินเข้ามาร่วม

จัดท าหลักสูตรตามความ

ต้องการของท้องถ่ิน 

                    

5.นิเทศ ก ากับ ติดตาม

การสอนและแผนการสอน

ว่าสอดคล้องกับหลักสูตร 

                    

6.น าแนวทางการ

ด าเนินการในแต่ละ

นโยบายมาสอดแทรกหรือ

บูรณาการบางส่วนให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 

                    

7.ยึดหลักปฏิบัติการตาม

กระบวนการ PDCA 

                    

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับผลการประเมิน โดยมีค่าการแปลผลการประเมิน ดังนี้ 

5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ข้อ/นโยบาย 

เกณฑ์การประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.นิเทศการสอนภายใน

โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

                    

2.มีการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ

สอนแบบใหม่ๆ ให้กับครู 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน 

                    

3.ออกแบบแผนการ

จัดการเรียนรู้ การสอน

ตามล าดับข้ันตอนการ

เรียนรู้และน าไปใช้จริงให้

ครอบคลุมและบรรลุตาม

มาตรฐานตัวชี้วัด 

                    

4.ให้ความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ส่งเสริม การ

จัดกิจกรรมสร้างทักษะที่

หลากหลาย 

                    

5.การจัดการเรียนรู้เน้น

การใช้โครงงาน 

                    

6.กิจกรรมที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกันและ

สอดคล้องกันให้รวมท า

เป็นกิจกรรมเดียวงด

กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวเนื่อง

กับนักเรียนและโรงเรียน 

                    

7.ยึดหลักสูตรเป็นหัวใจ

ส าคัญในการจัดการเรียน

การสอน 

                    

8.ส่งเสริมให้ครูออกแบบ

แผนการจัดการเรียนโดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้

นวัตกรรมใหม่ๆ ในการ

จัดการเรียนการสอน 
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ข้อ/นโยบาย 

เกณฑ์การประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
9.อบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับเทคนิคการจัด

กิจกรรม 

                    

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 3 ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับผลการประเมิน โดยมีค่าการแปลผลการประเมิน ดังนี้ 

5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ข้อ/นโยบาย 

เกณฑ์การประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.อบรมศึกษาดูงานให้

ความรู้ในการใช้สื่อกับครู 

จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้กับ

ครูและขยายผลการ

น าไปใช้อย่างเหมาะสม 

                    

2.ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อที่

สามารถน ามาใช้กับ

ผู้เรียนได้อย่างคุ้มค่า 

                    

3.ของบประมาณในการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

ให้เพียงพอต่อความ

ต้องการติดระบบ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

จัดหาสื่อให้เพียงพอ 

                    

4.จัดสรรงบประมาณให้

โรงเรียนด าเนินการจัดหา

สื่อเทคโนโลยีตาบริบท

ของโรงเรียนและการ

จัดการเรียนรู้ของครู 

                    

5.จัดประกวดการผลิตสื่อ

เทคโนโลยีและกระตุ้นให้

ใช้สื่อเทคโนโลยีการสอน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ

การใช้สื่อและไม่ใช้สื่อใน

การสอน 

                    

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 4 ด้านการวัดผลและประเมินผล (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับผลการประเมิน โดยมีค่าการแปลผลการประเมิน ดังนี้ 

5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ข้อ/นโยบาย 

เกณฑ์การประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.จัดท าคู่มือการวัดผล

และประเมินให้ความรู้

การวัดผลประเมินผลที่

หลากหลายและเทคนิค

การวัดผลกับครู 

ประเมินผลตามสภาพ

จริง 

                    

2.อบรมศึกษาดูงาน 

ความรู้เรื่องวัดผล

ประเมินผล 

                    

3.การสร้างเครื่องมือ

วัดผลให้มีความแตกต่าง 

โดยค านึงถึงศักยภาพและ

ความแตกต่างของ

นักเรียน 

                    

4.ประชุมด าเนินการให้

ความรู้สู่การน าไปปฏิบัติ

และแต่งต้ัง

คณะกรรมการการท างาน

ที่สามารถน าเทคโนโลยี

มาช่วยประมวลผล 

                    

5.ส่งเสริมให้ครูทดสอบ

เด็กก่อนเรียน หลังเรียน

เพื่อแยกเด็กที่มีปัญหา 

                    

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 5 ด้านการวิจัยในชั้นเรียน (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับผลการประเมิน โดยมีค่าการแปลผลการประเมิน ดังนี้ 

5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

ข้อ/นโยบาย 

เกณฑ์การประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.ส่งเสริมให้ความรู้ 

อบรมเชิงปฏิบัติการใน

การจัดท างานวิจัยในชั้น

เรียนที่มีคุณภาพ ติดตาม

ผลการพัฒนาผู้เรียน น า

ผลหลังสอนไปท าวิจัยใน

ชั้นเรียนและนิเทศ

ภายใน 

                    

2.ก าหนดให้มีการสร้าง

วิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 เรื่อง  

                    

3.ตรวจสอบงานวิจัยใน

ชั้นเรียนและปรับปรุง

พัฒนาให้ดีข้ึน 

                    

4.นิเทศกระบวนการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน

อย่างต่อเนื่องและ

ตรวจสอบการท า

แผนการจัดการเรียนรู้

จากบันทึกหลักการสอน

เพื่อน าไปสู่การท าวิจัยใน

ชั้นเรียนต่อไป 

                    

5.ขอความร่วมมือและ

สร้างแรงจูงใจพร้อม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้

รางวัล ยกย่องชมเชยครู 

                    

 

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

 การพัฒนาครู 
ความเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

1 2 3 4 5 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร       
1 โรงเรียนมีการจัดท าหลักการ จุดหมาย โครงสร้างและเนื้อหา

ของหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 

2 โรงเรียนมีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ใน
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

3 โรงเรียนมีเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตรอย่างเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1 
4 ผู้บริหารมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้

สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

5 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี +1 +1 +1 +1 +1 1 
6 ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1 
7 ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร

อย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

8 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินด้านวิชาการมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

ด้านการจัดการเรียนการสอน       
9 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ

และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

10 โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารคู่มือครูที่เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครูผู้สอนได้ศึกษา
ค้นคว้า 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

11 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและการ
ปฏิบัติจริง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

12 โรงเรียนมีการจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนที่ร่วมมือ
ช่วยเหลือแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ ตามความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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 การพัฒนาครู 
ความเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

1 2 3 4 5 
13 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

14 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

15 โรงเรียนมีการประชุม วางแผน หาแนวทางการใช้เทคนิค   
การสอนใหม่ๆ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

16 ผู้บริหารมีการด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

17 โรงเรียนมีการประเมินผลจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการสอน       
18 โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการ การใช้สื่อและเทคโนโลยี

การสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

19 ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณให้ครูผู้สอนซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์มาจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

+1 0 +1 +1 +1 1 

20 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมการผลิต
สื่อการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

21 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อประกอบการ
จัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

22 ผู้บริหารมีการจัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ให้ครูผู้สอน
น ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 0.8 

23 ครูมีการก าหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
วิธีการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

24 โรงเรียนมีการจัดท าทะเบียนสื่อ พร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวกในการยืม 

+1 0 +1 +1 +1 1 

25 ผู้บริหารมีการจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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 การพัฒนาครู 
ความเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

1 2 3 4 5 
ด้านการวัดผลและประเมินผล       
26 โรงเรียนจัดให้ครูวางแผนการวัดผลและประเมินผลภายใน

โรงเรียนร่วมกัน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

27 โรงเรียนมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายทุกกลุ่มสาระ 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 

28 โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเพ่ือใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

+1 +1 0 0 +1 0.6 

29 โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 

30 โรงเรียนจัดให้มีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

31 ครูผู้สอนน าผลที่ได้รับจากการวัดผลและประเมินผลมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

32 โรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและ
ประเมินผลให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 

33 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไป +1 +1 +1 +1 +1 1 
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน       
34 ผู้บริหารสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูทุกคนเห็น

ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 

35 ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดเกณฑ์และทิศทางในการท า
วิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

36 ผู้บริหารมีการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถ
ท าวิจัยในชั้นเรียนตามที่ก าหนด 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 

37 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน +1 +1 0 +1 +1 0.8 
38  ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม

งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
+1 +1 +1 +1 +1 1 
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 การพัฒนาครู 
ความเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

ค่า 
IOC 

1 2 3 4 5 
39 ครูสามารถหาแนวทางใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาการ

จัดการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 

40 โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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เรียน   ผู้บริหารโรงเรียน 
 ดิฉัน นางงามจิตต์  อุณหะนันทน์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” โดยมี     
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ พระปริยัติสารเวที, ดร. ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับ
ข้อมูลจากท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาครู แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการพัฒนาครู 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามคือครูที่ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
3. ขอความกรุณาให้ท่านรวบรวมแบบสอบถาม  ส่งกลับคืนมายังผู้วิจัยภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 

2559  หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางงามจิตต์  อุณหะนันทน์  โทร. 086-3306-822 
 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 
 
            นางงามจิตต์  อุณหะนันทน์ 
  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของ
ท่าน 

 

 1. เพศ         ชาย       หญิง 

 

 2. อายุ    ต่ ากว่า  35  ปี       35 – 45  ปี    

     46 – 55  ปี        56  ปีขึ้นไป 

 

 3. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี       ปริญญาโท   

     ปริญญาเอก 

 

 4. ประสบการณ์การท างาน  

     ต่ ากว่า 5 ปี      5 – 15  ปี   

     16 – 25  ปี      26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครู 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนน  
ดังนี้ 
   5  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้มากท่ีสุด 
   4  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้มาก 
   3  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้ปานกลาง 
   2  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้น้อย 
   1  หมายถึง   ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้น้อยที่สุด 
 

ข้อที่ การพัฒนาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

1 โรงเรียนมีการจัดท าหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง
และเนื้อหาของหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

     

2 โรงเรียนมีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระ
ต่างๆในหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

     

3 โรงเรียนมีเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตรอย่าง
เพียงพอ 

     

4 ผู้บริหารมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

5 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี      
6 ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
     

7 ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

     

8 โรงเรียนมีการน าผลการประเมินด้านวิชาการมา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ข้อที่ การพัฒนาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

9 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

     

10 โรงเรียนมีการจัดหาเอกสารคู่มือครูที่เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้
ครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้า 

     

11 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียนและการปฏิบัติจริง 

     

12 โรงเรียนมีการจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนที่
ร่วมมือช่วยเหลือแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆ 
ตามความเหมาะสม 

     

13 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

     

14 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

15 โรงเรียนมีการประชุม วางแผน หาแนวทางการใช้
เทคนิค   การสอนใหม่ๆ 

     

16 ผู้บริหารมีการด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

17 โรงเรียนมีการประเมินผลจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     

ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการสอน 
18 โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการ การใช้สื่อและ

เทคโนโลยีการสอน 
     

19 ผู้บริหารมีการจัดสรรงบประมาณให้ครูผู้สอนซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์มาจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
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ข้อที่ การพัฒนาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
20 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการ

อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
     

21 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

     

22 ผู้บริหารมีการจัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ให้
ครูผู้สอนน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน 

     

23 ครูมีการก าหนดสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 

     

24 โรงเรียนมีการจัดท าทะเบียนสื่อ พร้อมทั้งอ านวย
ความสะดวกในการยืม 

     

25 ผู้บริหารมีการจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

     

ด้านการวัดผลและประเมินผล 
26 โรงเรียนจัดให้ครูวางแผนการวัดผลและ

ประเมินผลภายในโรงเรียนร่วมกัน 
     

27 โรงเรียนมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เอกสาร
วิชาการเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลายทุกกลุ่มสาระ 

     

28 โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเพ่ือใช้ในการวัดผล
และประเมินผลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

     

29 โรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

     

30 โรงเรียนจัดให้มีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ตามความเหมาะสม 

     

31 ครูผู้สอนน าผลที่ได้รับจากการวัดผลและประเมินผล
มาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง 
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ข้อที่ การพัฒนาครู 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
32 โรงเรียนจัดให้มีการปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผล

และประเมินผลให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
     

33 ครูน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้พัฒนาผู้เรียนต่อไป      
ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
34 ผู้บริหารสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูทุก

คนเห็นความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

     

35 ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดเกณฑ์และทิศทาง
ในการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

     

36 ผู้บริหารมีการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้ครูผู้สอน
สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนตามที่ก าหนด 

     

37 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน      
38  ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการ

อบรมงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
     

39 ครูสามารถหาแนวทางใหม่ๆ มาใช้แก้ปัญหาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

     

40 โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

     

 
ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
     นางงามจิตต์  อุณหะนันทน์ 

 
 
 
 



242 
 

 
 
 

 
 

เรียน  ผู้บริหารโรงเรียน 
 ดิฉัน นางงามจิตต์  อุณหะนันทน์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก าลังท า
วิทยานิพนธ์ เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาครูในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” โดยมีที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ พระปริยัติสารเวที,ดร. ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับข้อมูล
จากท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2  ปัญหาการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมและแต่ละด้าน           
  มีอะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไข/พัฒนาอย่างไร   

2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร 
3. โปรดอ่านค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตาม

ความเป็นจริงและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืนแบบไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ โดย
ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น    
ต่อสถานศึกษาและตัวท่านเอง 

   ขอความกรุณาให้ท่านส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัย ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
  หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นางงามจิตต์  อุณหะนันทน์ โทร. 086-3306-822 
  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 

         นางงามจิตต์  อุณหะนันทน์ 
  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ชื่อ ...................................................................สกุล..................................................................... 
2. ต าแหน่ง................................................................................................. ...................................... 
3. สถานที่ท างาน........................................................................................ ...................................... 
4. วุฒิการศึกษา......................................................................... ....................................................... 

นิยามเชิงปฏิบัติในการวิจัย 
1. แนวทางของนโยบาย หมายถึง วิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการ

พัฒนาครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

3. ครู หมายถึง บุคลากรที่ท าหน้าที่การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

4. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท า ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เป็นประจ ามีเอกสารคู่มือ
การใช้หลักสูตร ส าหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ 
จุดหมายโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมีความชัดเจน มีหลักการในการพัฒนาหลักสูตรที่
จัดท าอย่างเป็นกระบวนการ โดยอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาและ
ปรับปรุงจากครู พร้อมทั้งมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล การใช้หลักสูตร จากผู้บริหาร ทั้งนี้
ต้องค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ น าหลักสูตรที่สร้างและปรับปรุงแล้ว น าผลการประเมิน
ไปใช้  

5. การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและ
หน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและการปฏิบัติจริง โรงเรียนจัดหาเอกสาร คู่มือที่เกี่ยวกับการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ เรียนรู้ มีการ
นิเทศการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีการจัดประชุมวางแผนน าเทคนิคการสอนใหม่ๆ 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  อันน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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6. การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์  ส ารวจความต้องการ ความ
จ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน จัดหาสื่อ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาจัดท าสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมผลิตสื่อ
การเรียนการสอน มีการสนับสนุนให้ครูผู้สอน ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดหา
วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ประสาน
ความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับโรงเรียนและ
หน่วยงานอ่ืน ก าหนดสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ประเมินผลการพัฒนาการ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการสอน มีการจัดท าทะเบียนสื่อพร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการใช้ 
การจัดเก็บ และบ ารุงรักษาสื่อการสอน 

7. การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การชี้แจงให้ครูเข้าใจ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เอกสาร 
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าเอกสารเพ่ือใช้ในการ
วัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้ร่วมกันวางแผนการวัดผล
และประเมินผลให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จัด
ให้มีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใช้ความรู้แก้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล 
จัดท าหรือปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน และไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

8. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนที่ครูเป็น
ผู้จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนการ
ด าเนินการเป็นวงจรต่อเนื่องกันไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดเกณฑ์ใน
การท าวิจัยในโรงเรียน โดยส่งเสริมสร้างความตระหนักให้เป็นความส าคัญของการวิจัย
สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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ตอนที่ 2 ปัญหาและการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมแต่ละด้านมีอะไรบ้าง   
และ มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร 
 

ปัญหา แนวทางการพัฒนา 

1) ในภาพรวม 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
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4) ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

5) ด้านการวัดผลและประเมินผล 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 

6) ด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
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แบบบันทึกพหุกรณีศึกษา 

.............................................. 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. วัน เดือน ปีและเวลาที่ศึกษา .................................................................................................... 
2. ชื่อสถานศึกษา ......................................................................................................................... 
3. ข้อมูลพ้ืนฐาน  

3.1 จ านวนบุคลากรในโรงเรียน ........................................................................................... 
3.2 จ านวนนักเรียน............................................................................................................... 
3.3 ข้อมูลอ่ืนๆ  ................................................................................................................... 

  
นิยามเชิงปฏิบัติในการวิจัย 

1. แนวทางของนโยบาย หมายถึง วิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการ
พัฒนาครู ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้าน
การพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน  
ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

3. ครู หมายถึง บุคลากรที่ท าหน้าที่การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

4. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท า ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เป็นประจ ามีเอกสารคู่มือ
การใช้หลักสูตร ส าหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ 
จุดหมายโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมีความชัดเจน มีหลักการในการพัฒนาหลักสูตรที่
จัดท าอย่างเป็นกระบวนการ โดยอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดท าหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้ เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงจากครู พร้อมทั้งมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล การใช้หลักสูตร จากผู้บริหาร ทั้งนี้
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ต้องค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ น าหลักสูตรที่สร้างและปรับปรุงแล้ว น าผลการ
ประเมินไปใช้  

5. การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระ
และหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและการปฏิบัติจริง โรงเรียนจัดหาเอกสาร คู่มือที่
เกี่ยวกับการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ครูได้ศึกษาค้นคว้า จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีการนิเทศการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีการจัดประชุมวางแผนน าเทคนิค
การสอนใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ อันน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจความต้องการ ความ
จ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน จัดหาสื่อ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาจัดท าสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมผลิต
สื่อการเรียนการสอน มีการสนับสนุนให้ครูผู้สอน ใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน 
จัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับ
โรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ก าหนดสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน ประเมินผล
การพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการสอน มีการจัดท าทะเบียนสื่อพร้อมทั้งอ านวยความ
สะดวกในการใช้ การจัดเก็บ และบ ารุงรักษาสื่อการสอน 

7. การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การชี้แจงให้ครูเข้าใจ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เอกสาร 
เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าเอกสารเพ่ือใช้ใน
การวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้ร่วมกันวางแผนการ
วัดผลและประเมินผลให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง จัดให้มีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใช้ความรู้แก้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผล จัดท าหรือปรับปรุงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน และไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 

8. การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนที่ครูเป็น
ผู้จัดท าเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนการ
ด าเนินการเป็นวงจรต่อเนื่องกันไปเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนดเกณฑ์
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ในการท าวิจัยในโรงเรียน โดยส่งเสริมสร้างความตระหนักให้เป็นความส าคัญของการวิจัย
สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 
ตอนที่ 2 ปัญหาและการพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมแต่ละด้านมีอะไรบ้าง   
และมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร 
 

ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
1) ในภาพรวม 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
 
 
 



250 
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............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 



300 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล   :  งามจิตต์  อุณหะนันทน์ 
วัน เดือน ปีเกิด  :  วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2506 
ชาติภูมิ   :  กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  เลขที่ 25  หมู่บ้านร่วมเกื้อ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา  

   กรุงเทพมหานคร 10160        
   E-mail  ngarm 234 @hotmail.com 
   Tel. Mobile  086- 3306822 
   ID. Line ngarm – 2345 

การศึกษา            :  ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

   :  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาหลักสูตรและการสอน 
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

หน้าที่การท างานปัจจุบัน :  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางบอน ส านักงานเขตบางบอน     
   กรุงเทพมหานคร 
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