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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การจดัการศึกษาจะตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย                            
จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ มีความเสมอภาค    
มีคุณภาพและการจดัการศึกษาตอ้งมีนโยบายท่ีเป็นเอกภาพ แต่มีความหลากหลายในการปฏิบติั              
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา
และการพฒันาหลกัสูตรคณะกรรมการตอ้งจดัท าข้ึนเพื่อพฒันาความเป็นไทยเป็นพลเมืองดี                     
ของประเทศชาติและยงัตอ้งจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ในการจดั                
การเรียนการสอนนั้นตอ้งยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนทุกคนสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ
ของตนการศึกษาท่ีมีคุณภาพจ าเป็นตอ้งมีระบบการศึกษาและการจดัการระบบท่ีดี มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุก ๆ ดา้น ทั้งทางดา้นการบริหารจดัการหลกัสูตรการเรียนการสอน การพฒันาครู 
การพฒันาส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพนัธ์
ระหวา่งสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รต่าง ๆ ยทุธวธีิในการท าใหก้ารจดัการศึกษา                   
มีคุณภาพไดดี้เพียงใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและผลกระทบท่ีส าคญั   
จากการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ท าใหป้ระเทศไทยมีการรับรู้และต่ืนตวัในเร่ืองการประกนัคุณภาพ
การศึกษาใหท้ดัเทียมต่อประเทศตะวนัตก ความคาดหวงัของสังคม ความตอ้งการของประชาชน              
ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมทางดา้นการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก   
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2554 : 4) 
 การจดัการศึกษาท่ีผา่นมาไม่ประสบความส าเร็จท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา                       
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ของครูนั้น 
เกิดวฒันธรรมการสอนของครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงเป็นวฒันธรรมของการใหเ้ด็ก               
ใชก้ระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยมีครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นหลกัคือกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบติัและกระบวนการกลุ่ม                   
โดยใหผู้เ้รียนไดเ้ป็นผูเ้รียนรู้โดยการลงมือท าร่วมกบัการเรียนรู้โดยใชที้มเป็นฐาน กระบวนการ
ดงักล่าวสามารถนอ้มน าสร้างเด็กไทยใหเ้ป็นนกัเรียนรู้ อนัจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต
แบบยัง่ยนื พฒันาการของการปฏิรูปการศึกษาจุดส าคญัอยูท่ี่การปรับการเรียนคือการเปล่ียนแปลง
กระบวนการจดัการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียนจากท่ีมุ่งใหค้วามรู้ไปสู่การพฒันาทกัษะการคิด 
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วเิคราะห์ สร้างสรรค ์และทกัษะอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ผา่นกิจกรรมกระบวนการ                
และวถีิปฏิบติัไปสู่การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาอยา่งมีเป้าหมายและสอดคลอ้ง             
กบัวถีิชีวติท่ีผูเ้รียนมีความสุขสนุกสนานกบัการเรียนรู้ โดยหากจะปรับเปล่ียนไปในแนวน้ี                        
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงพฒันาและเปล่ียนแปลงคือ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้และการวดั
ประเมินผลของครู  (พิมพนัธ์ เดชะคุปต.์  2558 : 80-81) 
 การพฒันาวชิาชีพครูเป็นเป้าหมายส าคญัของโรงเรียน เพราะครูเป็นผูจ้ดั                            
กระบวนการเรียนการสอนทั้งดา้นบรรยากาศทางกายภาพและทางจิตวทิยา การเรียนรู้ของครู               
ตอ้งเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพราะการสอนท่ีดีไม่ไดเ้กิดข้ึนไดด้ว้ยความบงัเอิญ และสถาบนัผลิตครู          
ไม่สามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทุกแง่มุมท่ีกวา้งขวางส าหรับบณัฑิตท่ีจะส าเร็จการศึกษา           
ไปประกอบอาชีพครู เม่ือนกัศึกษาครูส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพครู 
และไดบ้รรจุเขา้ท างาน ครูบรรจุใหม่ใชเ้วลานานนบัปีกวา่จะมีทกัษะท่ีตอ้งการในการท าตาม
บทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมแ้ต่ครูท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสอน ตอ้งเผชิญกบัความ
ทา้ทายใหม่ ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงเน้ือหาวชิา วธีิสอนและเทคนิคการสอนแบบใหม่ ๆ 
ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อวธีิการเรียนรู้และความตอ้งการในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
หากครูไม่ไดรั้บการพฒันาวิชาชีพครูใหเ้ป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ จะท าใหน้กัเรียน                           
ขาดโอกาสการเรียนรู้ท่ีเตม็ศกัยภาพ และเรียนรู้ดว้ยความเบ่ือหน่าย การศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญั              
ในการพฒันาประชากรในประเทศใหมี้คุณภาพ ซ่ึงครูเป็นผูใ้ชก้ารศึกษาเพื่อพฒันาคน                   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้  (Mizell.  2010 : 22) 
 การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ กระบวนการส าคญัท่ีสุดคือการน าหลกัสูตร         
ไปสู่การปฏิบติัในชั้นเรียนใหผู้เ้รียนมีคุณภาพและเพื่อให้การจดัการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการพฒันาผูเ้รียน ครูผูส้อนจึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ แนวคิด และจุดเนน้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการเรียนรู้ โดยหลกัสูตรเปรียบเสมือนเขม็ทิศท่ีใชใ้นการจดัการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียน
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีตอ้งการใหห้ลกัสูตรช่วยพฒันาบุคคลต่าง ๆ 
ใหเ้ป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถและพฒันาการในทุก ๆ ดา้น นอกจากน้ีหลกัสูตรยงัช่วยท าให้
บุคคลต่าง ๆ สามารถก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสามารถ ความถนดั                     
และความสนใจของตนเอง เพื่อบ าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ                   
ตลอดจนช่วยพฒันาประเทศชาติไปสู่ความเจริญในทุก ๆ ดา้น (สมเกียรติ พว่งรอด. 2554 : 126)    
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 การด าเนินงานในการตรวจสอบ ติดตามผล การจดัการศึกษาในโรงเรียนเอกชน                    
เป็นหนา้ท่ีของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีถูกจดัตั้งข้ึนตามค าสั่ง
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 19/2560 สั่ง ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2560                               
เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ค าสั่งฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนด                     
ใหมี้หน่วยงานส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั สังกดัส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้ึนเพื่อปฏิบติัภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการศึกษา                       
ตามท่ีกฎหมายก าหนด การปฏิบติัราชการตามอ านาจหนา้ท่ี นโยบายและยทุธศาสตร์                          
ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมอบหมายและใหมี้อ านาจหนา้ท่ีในเขตจงัหวดั ซ่ึงรวมถึงการส่งเสริม 
สนบัสนุนและด าเนินการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาเอกชน ดงันั้นผลจากค าสั่งดงักล่าวจึงท าให้
โรงเรียนเอกชนซ่ึงเดิมนั้นอยูใ่นการดูแลรับผดิชอบของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ไดเ้ปล่ียนสังกดัมาเป็นส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั โดยส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมยน์ั้น
ดูแลรับผดิชอบโรงเรียนเอกชนในสังกดัทั้งส้ิน 36 โรงเรียน  (ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย .์  
2561 : 19) 
 การด าเนินงานในการตรวจติดตามผลการด าเนินการของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั
บุรีรัมย ์เป็นผลท าใหโ้รงเรียนเอกชนตอ้งพฒันาครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ            
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) 3 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  ถึง 2561 ระดบัชั้นประถมศึกษา                   
ของโรงเรียนเอกชนสังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมยมี์ผลการทดสอบเฉล่ียสูงกวา่
ระดบัประเทศ ร้อยละ 6.66 ส่วนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนเอกชนสังกดัส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมยมี์ผลการทดสอบเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ ร้อยละ 1.42  ช้ีใหเ้ห็นวา่  
ระดบัช่วงชั้นท่ีสอนนั้นมีผลต่อคะแนนทดสอบทางการศึกษา ทางส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั
บุรีรัมย ์ไดต้ระหนกัเห็นความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งยกระดบัคุณภาพการศึกษา                                  
และมีแนวทางการด าเนินงานโดยไดด้ าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  
เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การส่งเสริมสนบัสนุนครูใหเ้ป็น "ครูคุณภาพ"            
จึงเป็นภารกิจหน่ึงในแนวทางการด าเนินงานของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์                             
กลุ่มงานวดัผลและประเมินผลของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมยไ์ดท้  าการส ารวจปัญหาท่ีพบ
คือ ครูขาดการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลกัสูตร การออกแบบ                  
การเรียนรู้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ขาดความรู้ความเขา้เก่ียวกบัเทคนิค                  
วธีิการสอนท่ีหลากหลาย เลือกวธีิสอนไม่เหมาะสมกบับทเรียน ขาดการน าส่ือนวตักรรมมาใช ้             
ในการวดัผลและประเมินผล พบวา่ โรงเรียนเอกชนมีความตอ้งการและความจ าเป็น                                  
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ท่ีจะไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน ในการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษาเอกชน           
ในดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ของครู 5 ดา้น คือ การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั                     
การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ การวดั  และประเมินผลการเรียนรู้  
(กลุ่มงานวดัและประเมินผลส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย.์  2562 : 2-3) 
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะผูป้ฏิบติังาน                         
ในต าแหน่งรองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน                               
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์ไดต้ระหนกัเห็นความส าคญัในปัญหาดงักล่าวจึงสนใจ
ศึกษาการพฒันาครูโรงเรียนเอกชนในสังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อท่ีจะไดน้ าผล
การศึกษามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน เนน้ผูเ้รียน            
เป็นส าคญัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และน าไปสู่การพฒันาผูเ้รียนและยกระดบัคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายสูงข้ึนต่อไป  
 

ควำมมุ่งหมำยของกำรวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้                        
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกัศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์                                     
จ  าแนกตาม ประสบการณ์ในการท างาน และระดบัชั้นท่ีสอน 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้                   
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์  
 

สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 1.  ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาครู                   
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกัศึกษาธิการ                
จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั 
 2.  ครูท่ีสอนระดบัชั้นต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาครูดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกัศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์               
แตกต่างกนั 
 



5 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการวิจยัเป็น 2 ระยะ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 
 ระยะที ่1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู จ าแนกตาม ประสบการณ์                 
ในการท างาน และระดบัชั้นท่ีสอน โดยอาศยัแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนด
ขอบเขตของการวจิยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  1.  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  การพฒันาครูของส านกัพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553 : 31) เป็นตวัก าหนดใหผู้ว้ิจยัตอ้งการศึกษาการพฒันาครู
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดับุรีรัมย ์ ใน 5 ดา้น คือ 
   1.  การสร้างและพฒันาหลกัสูตร  
   2.  ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้   
   3.  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
   4.  การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 
   5.  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   
   2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   2.1  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกดั
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์จ  านวน 714 คน (ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย.์                 
2561 : 28) 
   2.2  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ไดจ้ากการสุ่มจากประชากรโดยก าหนดขนาด      
ของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan.  1970 : 608-610 
; อา้งถึงใน ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ.์  2555 : 148-149) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 254 คน แลว้ท าการสุ่ม
แบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามระดบัชั้นท่ีสอน  
  3.  ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
   3.1  ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ สถานภาพทัว่ไป 
    3.1.1  ประสบการณ์ในการท างาน 
     3.1.1.1  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
     3.1.1.2  5-10 ปี 
     3.1.1.3  มากกวา่ 10 ปี 
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    3.1.2  ระดบัชั้นท่ีสอน 
     3.1.2.1  ประถมศึกษา 
     3.1.2.2  มธัยมศึกษา 
   3.2  ตัวแปรตำม ไดแ้ก่ สภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร                          
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์                        
ประกอบไปดว้ย 
    3.2.1  การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
    3.2.2  ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3.2.3  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
    3.2.4  การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้ 
    3.2.5  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระยะที ่2 เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์โดยใชก้ารสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ          
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การก าหนดขอบเขตการวิจยัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  1.  กลุ่มเป้ำหมำย มีจ  านวน 5 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) มีเกณฑค์ดัเลือก ดงัน้ี  
   1.  การศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป 
   2.  มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน 10 ปีข้ึนไป 
   3.  เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมยท่ี์มีผลการ
ทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ของโรงเรียนสูงกวา่ระดบัประเทศทุกรายวชิา 
  2.  ตัวแปรทีศึ่กษำ ไดแ้ก่ แนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
                    

นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 1.  สภำพกำรพฒันำครู หมายถึง ส่ิงท่ีปฏิบติัในการเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ              
ของครูผูส้อน ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 2.  แนวทำงกำรพฒันำครู หมายถึง ส่ิงท่ีวางไวเ้ป็นแบบอยา่งในการเพิ่มพนูความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของครู                         
ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
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 3.  กำรบริหำรหลกัสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการสร้าง                     
และพฒันาหลกัสูตร การออกแบบการเรียนรู้อยา่งสอดคลอ้งและเป็นระบบ จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลย ีและการวดัผล ประเมินผลการเรียนรู้                
เพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น 
  3.1  กำรสร้ำงและพฒันำหลกัสูตร หมายถึง การก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
โดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาสังคม ศึกษาผูเ้รียน และขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา  
มาท าการเลือกประสบการณ์การเรียนท่ีจะท าใหบ้รรลุจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และท าการ
ประเมินผลซ่ึงจะท าใหท้ราบวา่ประสบการณ์การเรียนท่ีจดัข้ึนนั้นบรรลุจุดประสงคต์ามท่ีก าหนด 
ไวเ้พียงใด 
  3.2  ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ หมายถึง การก าหนด                       
การออกแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเนน้การวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประยกุต ์ริเร่ิมเหมาะสมกบัสาระ               
การเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั และความตอ้งการ                    
ของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ จดัท าสาระการจดัการเรียนรู้
และค าอธิบายรายวชิาอยา่งเป็นระบบโดยบูรณาการสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั และมีการน าผลการ
ออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และปรับใชต้ามสถานการณ์อยา่งเหมาะสมและ
เกิดผลกบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 
  3.3  กำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หมายถึง การจดัท าฐานขอ้มูล                    
เพื่อออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชรู้ปแบบเทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลาย
เพื่อใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝัง ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคแ์ละสมรรถนะของผูเ้รียน ใชห้ลกัจิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความสุขและพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
  3.4  กำรใช้และพฒันำส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่กำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง                   
การจดัท าส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาตามความตอ้งการของผูเ้รียน
อยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ผา่นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีใชเ้ครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ และส่งเสริมพฒันาครูใหมี้ความรู้ในการใชส่ื้อ  
ผูบ้ริหารมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพฒันาส่ือนวตักรรมเพื่อน าผลมาปรับปรุง                       
พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมีการประชาสัมพนัธ์การใชส่ื้อนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนและพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 
และชุมชน 
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  3.5  กำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ตามสภาพจริงโดยมีการวดัใหค้รอบคลุม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสติปัญญา ดา้นจิตพิสัย ดา้นทกัษะพิสัย 
ท่ีมีการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย เหมาะสมกบัเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ 
สร้างและน าเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และน าผลการประเมิน                      
การเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 4.  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบติัการสอน                                   
ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์แบ่งเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
  4.1  นอ้ยกวา่ 5 ปี 
  4.2  5 – 10 ปี 
  4.3  มากกวา่ 10 ปี 
 5.  ระดับช้ันทีส่อน หมายถึง ระดบัการจดัการศึกษาในโรงเรียนเอกชน                                               
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
  5.1  ประถมศึกษา  
  5.2  มธัยมศึกษา 
 6.  ครู หมายถึง ผูป้ฏิบติัการสอนซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน                       
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในโรงเรียนเอกชนในสังกดัส านกังาน                    
ศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
 7.  โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาประเภทสามญัศึกษาท่ีจดัการศึกษาระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดับุรีรัมย์ หมายถึง หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและพฒันา                 
ในเร่ืองการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดับุรีรัมย ์


