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บทคัดยอ

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการจัดกระบวนการเรียนรูการ
ศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544 ของศูนยการเรียนชุมชนในอําเภอ
เมืองเชียงใหม    การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือโดยเก็บขอมูลจากบุคลากร
ที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกเปนครูศูนยการเรียนชุมชน 19 คน ครูประจํากลุม 28 คน              
ครูอาสาสมัคร 10 คนรวมทั้งสิ้น 57คน

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีประสบการณในการ
สอน  1-5 ป  สถานที่ตั้งของศูนยการเรียนชุมชนอยูในเขตเทศบาล มีนักศึกษาอยูในกลุมเปาหมาย
เฉพาะ

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการพบกลุมพบวามีปญหามาก  คือปญหาการนําเสนอ       
ผลการศึกษาคนควาของนักศึกษา การนําเสนอโครงงาน การประเมินการอานคิด วิเคราะห และ
เขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และจํานวนวิชาที่รับผิดชอบในแตละคร้ังของการ      
พบกลุม สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอเน่ืองพบวามีปญหานอย  คือปญหาการจัดเตรียมสื่อ
เอกสารที่เอื้อตอการคนควา การจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์การกําหนดเกณฑ การใหคะแนน
ผลงานของนักศึกษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการทําโครงงาน พบวามีปญหามาก  คือ การ
เสนอขออนุมัติโครงงานของนักศึกษา การประเมินผลการทําโครงงาน การใหความรูความเขาใจแก
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นักศึกษาในการทําโครงงาน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอนเสริม พบวามีปญหานอย   
คือ ปญหาการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบสอนเสริม และระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับการสอน
เสริม การจัดเตรียมสือ่อุปกรณ เทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการสอนเสริม   ดานการจัด         
กิจกรรมการเรียนรูโดยกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต พบวามีปญหามาก คือ ปญหาการสํารวจความ
ตองการของชุมชน เพื่อจัดกิจกรรม การหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมและการประสาน       
ขอการสนับสนุนดานงบประมาณ วัสด ุอุปกรณ จากสถานศึกษา

ความคิดเห็นขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา เกี่ยวกับการจัดกระบวน
การเรียนรูการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ดานการจัด         
กิจกรรมการเรียนรูโดยการพบกลุม คือ ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกระบวน
การเรียนรู  ชี้แจงใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการพบกลุม  ควรลดจํานวนนักศึกษาในความ      
รับผิดชอบของครูใหนอยลงประมาณ 35-60 คนตอภาคเรียน โดยเนนคุณภาพใหมากที่สุด    ดาน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตอเนื่อง ควรสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียนชุมชนแนะนําแหลงเรียนรูและสงเสริมใหคนควาจาก
แหลงเรียนรู ใหกับนักศึกษามากขึ้น และควรจัดหางบประมาณในการจัดซื้อสื่ออุปกรณ การเรียน
การสอน สื่อเทคโนโลยี และจัดกิจกรรมหองสมุดเสริม  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูการทํา         
โครงงาน คือ ควรมีการสํารวจความตองการของชุมชน  สภาพปญหาเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ  
แนะนําโครงงานและหาตัวอยางใหนักศึกษาดู ใหความรู ความเขาใจแกนักศึกษา ในการทํา          
โครงงาน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสอนเสริม ควรประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน แหลงเรียนรูตางๆเพิ่มงบประมาณและคาตอบแทนใหวิทยากร   ดานการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต ควรใหนักศึกษามีบทบาทสําคัญในการทํากิจกรรม    อธิบายถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนในการเขารวมกิจกรรม ควรมีงบกลางไวเพื่อใหแตละศูนยการเรียนชุมชนไวใชจาย ชวย
นักศึกษาในการทํากิจกรรมÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
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ABSTRACT

The purpose of this independent study was to examine the problems of the learning
process management of Non-Formal Education according to Basic Educational Curriculum
performance B.E. 2544 in Educational Management of Community Learning Centers, Mueang
Chiang Mai District, Chiang Mai Province.

The instrument used for collecting data was a questionnaire.   The population under
this study were personnel appointed to perform learning and teaching activities of Service Centers
in Non-Formal Education, Mueang Chiang Mai District in total comprising of 57 teachers; 19
teachers in Community Learning Centers, 28 facility teachers for group learners and 10 volunteer
teachers.  The findings revealed that almost of the personnel who answered the questionnaire
were female teachers with one to five year experiences.  The locations were community learning
centers with in the area of municipality and there were students in a special target groups.

An aspect of managing learning activities of group learners, main problems as follows:
concerning students’ presentation related the output of their independent study, students’
presentation related project work, the evaluation of reading, thinking and analysis, writing, the
assessment of students’ desirable characteristics, and the number of the subjects which the
teachers had to be responsible for each time when they met their group learners.
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An aspects of continuing of learning activity management, lesser problems were as
follows: preparing materials and resources for supporting to acquire the knowledge, providing the
achievement tests, and the criteria of scoring the students tasks.

An aspect of learning activity management through project work, main problems were
as follows: asking permission when students’ submitted the project work, the evaluation of
project work, teaching students involving the knowledge and understanding the project work.

An aspect of managing learning activities through additional teaching, lesser  problems
were as follows: the assessment and evaluation of learning for additional course, rules and
regulations of additional course, and providing materials and technology instrument supporting to
provide additional course activities.
 An aspect of managing learning activities through developing life quality, main
problems were as follows: the survey concerning community needs to provide activities, the
organizing activities to develop life quality, and the coordinating to be supported by the budget
and materials from schools.

The ideas and suggestion for solving problems regarding the learning process
management according to Basic Educational Curriculum performance B.E. 2544.

In the aspect of managing learning activities of group learners, it should have students
participating in planning the learning process, indicate the importance of group learner meetings,
and should reduce the number of students beyond the teachers’ responsibilities approximately 35-
60 students per semester to concentrate the most quality.

In the aspects of continuing of learning activity management, it should promote each
level of related organizations to cultivate and support learning management in a form of
community learning centers, introduce learning resources and increase motivating students’ self-
access from learning resources, and find budget to provide learning and teaching materials and
technology including organizing additional activities for library.   

In the aspect of learning activity management through project work, it should survey
the community needs and the information of problem conditions to decide, illustrate students and
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show examples of the project work, and teach students involving the knowledge and
understanding the project work.

In the aspect of managing learning activities through additional teaching, it should
coordinate among related organizations and learning resources, and increase the budget and fee
for expert persons.
 In the aspect of managing learning activities through developing life quality, it should
encourage students to play an important role in running activities, explain concerning the
importance and the necessity of participating learning activities, should provide the central budget
for each community learning centers to support students’ activities.
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