บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหาและปญหา
การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอมวลมนุษยชาติ การศึกษาเปรียบเสมือน
ดวงประทีปสองนําชีวิตเปนประตูและกุญแจแหงความสําเร็จ จึงไมมีใครในโลกอันกวางใหญนี้ที่
ปฏิเสธ เพราะตางตระหนักดีในความสําคัญของการศึกษา ดังที่ไดบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 แนวนโยบายของรัฐ มาตรา 81ไววา “รัฐตองจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมี
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สรางความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพ
ปวงชน ชาวไทย มาตรา 43 ระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ”(รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย, 2540 )
ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(2550 – 2554) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรูโดยยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาเพื่อมุงสูใหสังคมอยูเย็นเปนสุข ดังนั้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงมีความสําคัญกับการพัฒนาคน เนื่องจากคนเปนทั้ง
เปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจาการพัฒนาคนในทุกมิติอยางสมดุลทั้ง
จิตใจ รางกาย ความรู ความสามารถ เพื่อใหมีความพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ทําใหรอบ
รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจในการดําเนินชีวิตอยางมีจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต
อดทน ขยันหมั่นเพียร อันปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหคนพรอมเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม อยูในครอบครัวที่อบอุนและ
สังคม ที่สงบสันติสุข อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาลดํารงไวซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยที่มพี ระมหากษัตริยเปนประมุขและอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2549 : 47)
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การพัฒนาคนจึงถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับ
การศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 กําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาแวดลอม สังคมแหงการ
เรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กรมวิชาการ,2545)
การเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนใหนักเรียน ไดเรียนรูตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู ตองผสมผสานสาระความรูดานตางๆ ที่มีลักษณะหลากหลาย
ตามความเหมาะสมในแตละระดับ อยางไรก็ตามผูสอนควรเขาใจวา การเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญ
ที่สุด หรือผูเรียนเปนศูนยกลางไมใชวิธีสอนแตเปนเทคนิคการจัดการใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
ดวยตนเอง ทั้งนี้มุงพัฒนาคนใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ครูจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการปฏิรูปการเรียนรู ที่เนนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยยึดผูเรียนเปนหลักใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพทั้งดานความรู คุณธรรม และทักษะ
กระบวนการในทางปฏิบัติ ครูจําเปนตองศึกษาวิเคราะหและจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน
ตามธรรมชาติ บริบทของสังคมและวัฒนธรรม นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มุงให
นักเรียนคิดเปน ทําเปนแกปญหาได เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ,2544:ก)
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทําใหผูเรียนรูจักคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล ความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคนควาหาความรูเ พิ่มเติม มีการฝกปฏิบัติจาก
ประสบการณจริง การปรับเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนรู ควบคูกับการจัดสื่อ อุปกรณ การนํา
เทคโนโลยีมาใชในกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสมจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ชาชิวัฒน ศรีแกว,2541:36)
เงื่อนไขความสําเร็จที่จะใหผเู รียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง ดานหนึ่งอยูที่การใช
กระบวนการเรียนรูที่มีหลากหลายวิธีใหสอดคลองกับวิธีการเรียนของผูเรียนตามหลักพหุปญญา
หรือ ความหลากหลายทางปญญา (Multiple Intelligences) ผูเรียนทุกคนมีโอกาสเปนคนเกงได
มากขึ้น อีกดานหนึ่งคือ การเรียนรูที่ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คือ ไมใชรู
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อยางเดียวแต หมายถึง ตองทําเปนดวย จึงจะเปนบุคคลแหงการเรียนรู สามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต เปนการฝกหัด ฝกฝน พัฒนาตน พัฒนาชีวิต ไดตอเนื่องและมีวัฒนธรรมการเรียน
(วิชัย วงษใหญ ,2543 :1)
ครูผูสอนซึ่งเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคคือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุขนั้น ตองมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ซึ่งจะตองมีการจัดกระบวนการเรียนรูทมี่ ีกิจกรรมหลากหลายใหสอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล ครูผูสอนตองมีการศึกษาหาความรู วางแผนและเตรียมการในการจัดการ
เรียนการสอน รูจัดการอออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับสภาพ
จริง แสวงหาวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนอยางหลากหลายแลวนํามาออกแบบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน สามารถปฏิบัติจริงได ผูเรียนไดรับประสบการณจากการ
เรียนรู ดังนั้นผูสอนตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ,2545 ก : 33)
ครูเปนผูมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหบรรลุ
เปาหมาย ซึ่งบทบาทของครูในอันที่จะจัดกิจกรรมที่กระตุนใหผูเรียนคนควาและสรางความรูดวย
ตนเองสรางจินตนาการรวมทั้งเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูของผูเรียนกับชีวิตจริงใหเหมาะสม
กับธรรมชาติและวัยของผูเรียนนัน้ ครูจะตองตรวจสอบบทบาทของตนเองวาจัดกิจกรรมที่มุงเนน
ใหความสําคัญกับผูเรียนอยางแทจริงและเปนผูมีบทบาทตอการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพเปนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ (อดุลศักดิ์ ศรีปญญา ,2543 :35)
ครูในยุคปจจุบันจะตองพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหสอดคลองกับยุคปฏิรูป
การศึกษา กลาวคือ ครูตองสอนใหนักเรียนฝกคิด ปฏิบัติจริง ประเมินและปรับปรุงตนเองได
เพื่อกอใหเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู ครูเปนตัวจักรสําคัญในกระบวนการเรียนการสอน จะไมมี
หนาที่เพียงสอนเทานั้น แตจะตองเปนผูอํานวยการเรียนรู ครูจะมีหนาที่โดยตรงในการจัด
ประสบการณการเรียนรูใหกับนักเรียน ครูจะตองเปนนักวางแผนชั้นยอด เปนนักคิดชั้นเยี่ยม คือ
มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และขอที่สําคัญจะตองเปนผูใฝรู ใฝเรียน ตองรูทันขาวสารใหม ๆ และ
ทันสมัยอยูเสมอ ครูจะตองเปนบุคคลแหงการเรียนรู ปรับตัวปรับใจใหเขากับกระแสการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมตัวที่จะพัฒนาเด็กใหเจริญสูงสุดเต็มตามศักยภาพ (สุทธิพร คลายเมืองปก ,
2543 : 47)
การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรูของคนและสังคม คนทุกคนที่มารวมกันเปน
สังคมตองเรียนรูไปดวยกัน เพื่อสรางความเจริญกาวหนาใหสังคมและประเทศชาติ สถานศึกษา
ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการการเรียนรูแกนักเรียนโดยตรง จึงมีภารกิจ บทบาทและความสําคัญ
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ในฐานะหนวยงานที่จัดกระบวนการเรียนรูใหกับคนและสังคม การสอนเนนใหความสําคัญกับครู
แตการเรียนเนนใหความสําคัญกับนักเรียน บทบาทของสถานศึกษา จึงไมใชเปนโรงสอน แตเปน
โรงเรียน ที่นักเรียนมาเพื่อการเรียนรู สถานศึกษาจึงตองจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนและสังคม
(รุง แกวแดง ,2546:69-70)
จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา งานวิชาการเปนงานหลักและสําคัญที่สุดของ
สถานศึกษา ตองเอาใจใสอยางเต็มที่เต็มความสามารถ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพใหแก
นักเรียน บุคคลใหไดรับการพัฒนาตนเองในดานความรู เจตคติและทักษะวิชา ตาง ๆ เพื่อให
ผูเรียนเปนผูที่มีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว จะตองสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร และมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองคกรใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการ
จากสภาพจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการดานกระบวน
การเรียนรูของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึ
่ กษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3
เพราะปจจัยหลักสําคัญของงานวิชาการคือการจัดการเรียนการสอน แตปจจุบันกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนสวนใหญผูสอนนําเสนอเนื้อหาความรู และยึดตนเองเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนเปนผู
คอยรับความรู ผูเรียนฝกการแกปญหาจากตําราและทําการทดลอง ตามขั้นตอนที่กําหนดไวแลว
ไมเนนกระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรูดวยตนเอง จึง
ทําใหผูเรียนไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สงผลใหระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ผานมา
อยูในระดับที่ไมนาพอใจ เพื่อจะไดนําขอมูลจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
สงเสริม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการของผูที่มีสวนรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและให
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
วัตถุประสงค
ในการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการดานกระบวนการเรียนรูของครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงคไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานวิชาการดานกระบวนการเรียนรูของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานวิชาการดานกระบวนการเรียนรูของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ที่มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาตางกัน
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สมมติฐาน
1. ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีการปฏิบัติงาน
วิชาการดานกระบวนการเรียนรูของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 3 แตกตางกัน
2. ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการปฏิบัติงานวิชาการ
ดานกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี
เขต 3 แตกตางกัน
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดังตอไปนี้
1. ทําใหทราบถึงระดับการปฏิบัติงานวิชาการดานกระบวนการเรียนรูของครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3
2. ทําใหทราบความแตกตางการปฏิบัติงานวิชาการดานกระบวนการเรียนรูของครู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ที่มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาแตกตางกัน
3. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับในการพัฒนาตนเอง อันจะนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการดานกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา
4. เพื่อเปนแนวทางสําหรับสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของนําผลการวิจัยไปปรับปรุง
งานวิชาการดานกระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาตอไป
1. ขอบเขตของการวิจัย
การจัดกระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 24 ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ ธีระยุทธ รัชชะ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 4 ดาน คือ
1. การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. การจัดสื่อการเรียนรู
4. การจัดบรรยากาศการเรียนรู
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 ประกอบดวย จํานวนโรงเรียน 67 โรงเรียน
จํานวน 672 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 จํานวนโรงเรียน 67 โรงเรียน จํานวน 251 คน
ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ( Yamane, 1973 : 727 อางถึงในผองศรี
วาณิชยศุภวงศ,2546:104)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ แบงเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประสบการณในการปฏิบัติงาน แบงเปน 3 กลุม
3.1.1.1 ต่ํากวา 5 ป
3.1.1.2 ตั้งแต 5 -10 ป
3.1.1.3 มากกวา 10 ป ขึ้นไป
3.1.2 ขนาดของสถานศึกษา ยึดตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ จําแนกออกเปน 3 ขนาด คือ
3.1.2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.1.2.2 สถานศึกษาขนาดกลาง
3.1.2.3 สถานศึกษาขนาดใหญ
3.2 ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานวิชาการดานกระบวนการเรียนรู
ของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต3
ประกอบดวย 4 ดาน คือ
1. การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. การจัดสื่อการเรียนรู
4. การจัดบรรยากาศการเรียนรู
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คํานิยามศัพท
1. การปฏิบัติงานวิชาการ หมายถึง งานหรือกิจกรรมทุกชนิดที่ครูดําเนินการใน
การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู แ ละได รั บ
ประสบการณอยางมีประสิทธิภาพตามจุดมุงหมายของการศึกษาที่กําหนดไว
2. การจัดกระบวนการเรียนรู หมายถึง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับ
ผูเรียนในการพัฒนาการเรียนรู เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับความสามารถ
และศักยภาพของผูเรียน
3. การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร หมายถึง การจัดเนื้อหาของหลักสูตรใน
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับองคความรูที่เชื่อมโยงและถายทอดไปยังผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ดานความรู เจตคติ และทักษะปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับหลักสูตร ความสําคัญของ
เนือ้ หา ความเหมาะสมกับเวลา ความทันสมัย สามารถนําไปประยุกตใชได และเปนพื้นฐานใน
การศึกษาที่สูงขึ้น
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน
ตามหลักสูตร เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การจัดการ การประยุกตใช
การลงมือปฏิบัติจริง การแสวงหาความรู การคิดเปนทําเปน การสรางนิสัยรักการอาน การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม การนําภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดความรูและการบูรณาการความรูดานตาง ๆ
ใหกับผูเรียน
5. การจัดสื่อการเรียนรู หมายถึง การจัดใหมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ สิ่งพิมพ เพื่อใช
ประกอบการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ซึ่งเปนงานที่คลอบคลุม
การจัดหาสื่ออยางหลากหลาย อาทิ สื่อฝกทักษะการคิด การแกปญหา สื่อเชื่อมโยงกับ
ประสบการณจริงของผูเรียน เหมาะสมกับเนื้อหา ทันสมัย จัดใหมีจํานวนเพียงพอ สงเสริมความ
กลาแสดงออก ตลอดทั้งจัดใหมีการปรับปรุงพัฒนาสื่อใหมีประสิทธิภาพ
6. การจัดบรรยากาศการเรียนรู หมายถึง การจัดบรรยากาศทั้งภายนอก ภายใน
โรงเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู ซึ่งครอบคลุมถึงบรรยากาศของบุคลากร และชุมชนที่สงเสริม
สนับสนุน การเรียนรู สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรู อาคารเรียน อาคารประกอบ
รมรื่น โรงเรียนมีระบบปองกันภัย ปราศจากสารเสพติด อาชญากรรม และอุบัติภัย มีมุมหนังสือ
แหลงเรียนรู ตลอดทั้งมีไมดอกไมประดับที่เหมาะสม
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7. ครู หมายถึง ขาราชการครู ทําหนาที่ปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3
8 . สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาปที่ 1
ถึงประถมศึกษาปที่ 6 และโรงเรียนที่ขยายโอกาสมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปตตานี เขต 3 ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก
อําเภอสายบุรี อําเภอกะพอ อําเภอไมแกน และอําเภอทุงยางแดง
9. ประสบการณในการปฏิบัติงาน หมายถึง ตั้งแตรับราชการครัง้ แรก จนถึง
ปจจุบัน ระยะเวลาในการสอนอยูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับคือ
9.1 ต่ํากวา 5 ป
9.2 ตั้งแต 5 – 10 ป
9.3 มากกวา 10 ปขึ้นไป
10. ขนาดของสถานศึกษา หมายถึง การแบงโรงเรียนตามจํานวนนักเรียนโดย
พิจารณาจากเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ แบงไดเปน 3 ขนาด ดังนี้
10.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน
ไมเกิน 120 คน
10.2 สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน
ตั้งแต 121- 300 คน
10.3 สถานศึกษาขนาดใหญ หมายถึง สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน
ตั้งแต 301 คนขึ้นไป
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