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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252355 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ 

นาย สราวุธ แช่มช้อย: การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1)  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และข้าราชการครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา รวมทั้งหมด 51 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการตามกฎกระทรวงวิธีการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ. 2550 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 17 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การแนะแนว การนิเทศการศึกษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  การพัฒนาหรือ
ด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน และการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นดังน้ี สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และวางแผนการด าเนินงานวิชาการของสถานสึกษา มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงาน
วิชาการของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนาตนเอง มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252355 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION 

MR. SARAWUT CHAEMCHOI : ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF 
PHATTHARAYANWITTHAYA SCHOOLUNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA 
OFFICE 9 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR VORAKARN SUKSODKITW, Ph.D. 

The purposes of this study were to know 1) The academic affairs administration of Phattharayan 
Witthaya School under the Secondary Educational Service Area Office 9. 2) The Academic Affairs Administration 
development guidelines of Phattharayan Witthaya School under the Secondary Educational Service Area Office 9. 
The populations of this study were School administrators and 51 teachers of Phattharayan Witthaya School. The 
study instrument was a questionnaire about academic affairs administration according to the Ministerial 
Regulations, the Decentralization of Educational Administration and Management of Ministry of Education, 2007. 

The statistics used in data analysis were frequency (f), percentage (%), mean (μ), standard deviation (σ) and 
content analysis. 

The findings of this study were as follows : 

1) The academic affairs administration of Phattharayan Witthaya School under the Secondary 
Educational Service Area Office 9 in overall and each aspects were rated at a high level, by arranging mean value 
from highest to lowest : School curriculum development, Technology media development and using for 
education, Textbooks selection for schools, Guidance, Educational supervisor, Academic planning, Measurement 
evaluation and transfer of grades, The development of internal quality assurance systems and educational 
standards, Preparation of regulations and practicality for academic, Collaboration in academic development with 
other schools and organizations, Promoting the academic strength of the community, Academic promotion and 
support for individuals, families, organizations, organizations, establishments, and other institutions providing 
education, Learning process development, Learning and teaching management in schools, Research for 
educational quality development of schools, Developing or proceeding with opinions on a local curriculum 
development, Development and promotion of learning resources. 

2) The Academic Affairs Administration development guidelines of Phattharayan Witthaya School 
under the Secondary Educational Service Area Office 9 were : Schools should encourage all factions participate 
for educational management and planning, follow academic administration evaluation and 
development,  promote teachers and educational personnel to gain knowledge and develop themselves. There 
are teaching and learning activities that focus on the learners and manage teaching and learning according to the 
purposes of the Basic Education Core Curriculum. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีจากท่าน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ี พันตรี ดร.นพดล 
เจนอักษร ประธานกรรมการสอบ ดร.อาคม มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และดร.ปาริชาติ กมลยะบุตร ท่ีกรุณาให้
ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมท้ัง
คณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ นายปรีชา ศรีอนันต์ อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ท่ีให้โอกาสและการ
สนับสนุนในการพัฒนาตนเอง นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ท่ีให้
ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
และคณะครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม รวมท้ังอ านวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณก าลังใจจากครอบครัว  และเพื่อนนักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา ปริญญาโทรุ่น 
35/1 มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน ส าหรับค าปรึกษาและความช่วยเหลือท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ คุณความดีและคุณประโยชน์อันเกิดจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณ  บิดา 
มารดา คร ูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอน และให้ความเมตตา ช่วยเหลือมาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันท่ีมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของการวิจัยครั้งนี้ 
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บทที่ 1  

บทน า 

  
การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาท่ียั่งยืน ก็คงจะต้องใช้

การศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา เพราะการศึกษาพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เมื่อคนมีคุณภาพแล้ว 
ประเทศก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยท าให้ประชาชนในประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความเท่า
เทียมและเสมอภาคในสังคมท้ังในด้านร่างกายและจิตใจ  

การศึกษาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีท าให้คนเกิดการพัฒนา มีการเพิ่มพูนความรู้และ
ความคิดของบุคคล เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน 
การศึกษาหาความรู้เป็นการกระท าโดยเสรี ตามความสนใจใคร่รู้ของตัวบุคคล และส่วนหนึ่งเป็นการ
ก าหนดให้โดยรัฐกับประชาชน ดังท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ระบุไว้ในมาตรา 54 ว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ เช่ียวชาญตามความถนัดของตน 1 จึงเห็นได้ว่าการศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีให้คนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมเพื่อน ามา
เป็นเครื่องก ากับการใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้รับการพัฒนาจากการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยผู้เรียนจะได้รับการสอนด้านวิชาการต่าง ๆจากรัฐ เท่าท่ีควรจะได้รับในฐานะท่ีเป็น
พลเมืองของประเทศ และได้รับการส่งเสริมให้ได้เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น โดยผู้สอนต้องมีความรู้ด้าน
วิชาการแขนงต่าง ๆ ให้ความรู้ท้ังด้านวิชาการ ศีลธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ซึ่งเหมาะแก่วัยและ
ศักยภาพของผู้เรียนตามความเหมาะสม และเพื่อให้การศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคน รัฐได้มีกฎหมาย
การศึกษา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้คือ กระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของคนและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสาน
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก 

                                                             
1 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

[Online],"  เข้าถึงเมื่อ 1 เมษายน 2560, เข้าถึงจาก http:click.senate.go.th. 
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สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต2 ดังนั้นจึงเป็น
หน้าท่ีของรัฐท่ีจะต้องวางนโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีต้องการ โดยมีสถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างสงบสุข ซึ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค
หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนสถานศึกษามากขึ้น โดยมีมาตรฐาน ระบบ โครงสร้างท่ี เหมือนกัน  
แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมและบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
โดยการกระจายอ านาจนั้นได้มีการกระจายอ านาจในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และท่ัวไป  
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา และให้การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3 โดยค านึงถึง
ความสามารถและศักยภาพของผู้เรียน ตรงตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นก าลังส าคัญของชาติ ให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ัง
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ี
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ4 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากความส าคัญของการศึกษานั้น โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะวางรากฐานให้การศึกษากับเด็กและเยาวชนท่ีจะเติบโตไปเป็นก าลังส าคัญ
ของประเทศชาติ การการบริหารวิชาการนั้นเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน    
ท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งพระราชบัญญัติ

                                                             
2 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.พ.ส.), 2546), 2. 
3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.พ.ส.), 2546), 32.  
4
 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), 4. 
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุไว้ในหมวดท่ี 4    
ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 39 ได้มีการก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาไว้ว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ท้ัง 4 กลุ่มงานได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการ
บริหารท่ัวไป ไปผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง 
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในการบริหารและการ
จัดการศึกษา5 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งมีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง โดย
ในปัจจุบันการบริงานในสถานศึกษาได้จัดรูปแบบของการบริหารออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่การบริหาร
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป และการท่ีผู้เรียนจะประสบ
ความส าเร็จทางด้านการเรียนรู้นั้น การบริหารวิชาการจึงมีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นปัจจัยหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากการบริหารวิชาการมีหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง การบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนท่ี
ด าเนินตามนโยบายของสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้นั้น คุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการบริหารว่าผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ          
มีทักษะ มีศักยภาพหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถวัดผลได้หลากหลายแนวทาง เช่นการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักรับรองมาตรฐานการจัด
การศึกษา ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีตัว
บ่งช้ีการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังส้ิน 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี คือกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ซึ่งกลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐานมี 6 ตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้ องกับ
ผู้เรียนและการบริหารวิชาการโดยตรง ได้แก่ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ) ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพร่างกาย และ
สุขภาพจิตใจท่ีดี ตัวบ่งช้ีท่ี 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตัว บ่งช้ีท่ี          
3 ) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งช้ีท่ี 4) ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ตัวบ่งช้ีท่ี           
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และตัวบ่งช้ีท่ี 6) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ี

                                                             
5
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ , เอกสารการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 6. 
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เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริหารวิชาการมีบทบาทส าคัญต่อผู้เรียน ครู และ 
สถานศึกษา6 
 นอกจากนี้งานวิชาการยังเป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนั้น ๆ โดยดูท่ีผลผลิตการศึกษา คือ ตัวนักเรียนว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
เป็นท่ียอมรับและช่ืนชมของสังคมหรือไม่ โรงเรียนจะมีช่ือเสียงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นส่วน
ใหญ่ แตกต่างจากงานอื่น ๆในโรงเรียนท่ีเป็นงานสนับสนุนและเป็นงานท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับ
รองลงมา ท้ังนี้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนควรให้ความส าคัญ ใส่ใจ ทุ่มเท
ให้กับงานบริหารวิชาการให้มากท่ีสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีส า คัญในการ
บริหารสถานศึกษา ต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมั่งหมายของ
หลักสูตรต่อไป การปฏิรูปการศึกษาของชาติท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาท่ี
แท้จริง เป็นการปฏิรูปการเรียนการสอน ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นหลัก หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาจึงอยู่ท่ีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีความ
มุ่งหมายท่ีจะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน 
ต้องเริ่มจากการพัฒนาตอนท่ีเขาเป็นเด็ก สถาบันแรกท่ีมีส่วนส าคัญในการปลูกฝังส่ิงท่ีดีงาม ค่านิยม 
คุณธรรมคือสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันแรกท่ีเด็ก จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิต สถาบันต่อมาคือ
สถาบันการศึกษา เป็นสถาบันท่ีสอนทักษะกระบวนการ ความรู้ พัฒนาให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ เป็น
สถาบันทางสังคมท่ีจะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 จากหลากหลายแนวคิดท่ีกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการมีส่วนส าคัญกับการ
บริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ ค่านิยมท่ีดี มีคุณภาพ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือ การสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพท่ีก าหนดไว้ ซึ่งใน
ฐานะผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษามีส่วนส าคัญเพราะเป็นผู้ท่ีบังคับบัญชา ก ากับ ดูแล 
นิเทศและติดตาม การจัดการศึกษาของบุคลกรของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ บรรลุ
ตามเป้าหมาย รวมท้ังการประสานความร่วมมือ กับชุมชน หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ       
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการบริหารจัดการศึกษา 
 

                                                             
6 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, (องค์กรมหาชน), มาตรฐานตัว

บ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สาม 
พ.ศ.2554 - 2558), 5-6 
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ปัญหาของการวิจัย 

 การท่ีสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด ส่วนส าคัญคือการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา เพราะงานด้านวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหาร
ด้านวิชาการ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ท่ี
กว้างไกลในการบริหารการศึกษาให้ก้าวทันยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลง7 และมีท่าทีท่ีบ่งบอกถึงความส าเร็จ
ในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมงานด้านวิชาการให้ดีขึ้น ซึ่งการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารจะมีส่วนในการกระตุ้นให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจใน
การท าหน้าท่ีการสอนได้ดียิ่งขึ้น และผลท่ีตามมาคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก็จะดีขึ้นตาม
ไปด้วย ซึ่งงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักท่ีสถานศึกษาต้องปฏิบัติหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา
ก็ว่าได้ ดังท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้ระบุไว้ โดยท่ี
มุ่งหวังจะกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปให้แก่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความเข้มแข็ง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ และ มี
ประสิทธิภาพ  
 การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่อง มีรูปแบบในการจัดการศึกษาท่ี
หลากหลายแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประกอบกับการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ท้ังความเจริญทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ข่าวสาร ส่ือ และการแข่งขันกับนานาชาติ 
รวมถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของการจัดการศึกษา รัฐไม่สามารถ
สร้างให้คนมีจิตใจท่ีดี มีศักยภาพในการด ารงชีวิตในสังคม และสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น 8 ข้อมูล
เหล่านี้ช้ีให้เห็นปัญหาด้านการจัดการศึกษาอันน่าเป็นห่วง จากการพัฒนาการศึกษาท่ีขาดความสมดุล 
โดยมุ่งหวังการเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคคลและสังคม รวมท้ังโครงสร้างกลไกการ
บริหารจัดการต่าง ๆ ปรับตัวตามไม่ทัน เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาการทางวัตถุและจิตใจ 
จากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อการสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการศึกษาโดยหน่วยงานท่ีถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติ และมีส่วนส าคัญ
คือการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

                                                             
7
 ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่ือเสริม

กรุงเทพมหานคร, 2553), 8. 
8 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, O-NET ชี้วิกฤตการศึกษาไทย ภาค 2 (กรุงเทพฯ 

: หจก. วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2553), 35. 
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 จากการท่ีได้สัมภาษณ์ นางยุวดี ทองยี่สุ่น ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา เกี่ยวกับเรื่องการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการ โดยการ
ด าเนินงานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน มีการแบ่งส่วนงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็น
งานต่าง ๆ แต่เดิมแบ่งขอบข่ายของงานตามคู่มือการบริหารสถานศึกษา ท่ีแบ่งภาระหน้าท่ีของการ
บริหารวิชาการไว้เป็น 12 ด้าน แต่ปัจจุบันมีการแบ่งขอบข่ายของงานใหม่ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา แบ่งขอบข่ายของงานออกเป็น 17 ด้าน เพื่อให้มี
ความเป็นปัจจุบันโดยน ามาประยุกต์ในการแบ่งส่วนงาน ได้แก่ งานทะเบียน งานวัดผล งานพัฒนา
หลักสูตร งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานส่ือและนวัตกรรมการศึกษา งานห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา งานพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา และงาน
สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ
การจัดการศึกษา มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนและพัฒนา มีกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ให้กับผู้เรียน ส่วนในด้านของขอบข่ายงาน จะยึดตามโครงสร้างของกลุ่มบริหารวิชาการเป็นหลัก โดย
ภารกิจ หน้าท่ีจะยึดกฎกระทรวงเป็นหลัก โดยน ามาประยุกต์กับงานท่ีมี ความใกล้เคียงกัน โดยมี
พรรณนางานของสถานศึกษาบอกรายละเอียด หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ส่วนกลุ่ม
งานท่ีมีความส าคัญเช่น งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นงานท่ีจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนโดยตรง โดยการน าสารสนเทศของงานอื่น ๆ ไปสู่ผู้เรียน อีกท้ังยังท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ โดยกลุ่มงานบริหารวิชาการมีการนิเทศติดตาม โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หรือการนิเทศภายในกลุ่มสาระ เพื่อติดตาม ให้ค าแนะน า การจัดการเรียนรู้ของครู 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป งานหลักสูตรก็มีความส าคัญใน เพราะครูจะจัดการเรียนรู้ต้องยึดโยงกับ
หลักสูตรของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มาตรฐาน ความรู้ ทักษะตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร โดยมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อปรับให้เข้ากับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน ส่วนงานหนึ่งท่ีมีความส าคัญคืองานทะเบียน 
วัดผล เป็นการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน การเทียบโอนผลการเรียน การวัดผลเพื่อพัฒนา และการ
วัดผลเพื่อจบการศึกษา โดยงานทุกงานจะมีการประชุม เพื่อติดตามภาระงาน หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
เพื่อท่ีจะแก้ไขต่อไป ส่วนในด้านของปัญหาท่ีพบในการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการภายในสถานศึกษา 
สภาพปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และผลทดสอบทางการศึกษาของชาติ 
เพราะค่อนข้างต่ ากว่าระดับประเทศในบางรายวิชา ท้ังสองระดับคือมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านการจัดการศึกษา การบริหารงานวิชาการ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา 
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การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา9 จากการสัมภาษณ์นางสาวภัคพร 
เจริญลักษณ์ หัวหน้างานวัดผล ของโรงเรียน ท าให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของงานวัดผล ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการ งานวัดผลจะน าสารสนเทศของครูท่ีวัดผลนักเรียนแล้วมา
ประมวลเพื่อด าเนินการให้ผู้เรียนจบการศึกษา โดยมีข้ันตอนการท างานท่ีชัดเจน มีปฏิทินก าหนดการ
ท างานในปีการศึกษาท่ีชัดเจน โดยจะร่วมการท างานกับงานทะเบียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน งานวัดผลมีการส่งเสริมให้ครูมีการวัดผลท่ีหลากหลาย มีการใช้เครื่องมือ
ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน และมีคุณภาพและผ่านการตรวจสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือด้วย
โปรแกรมท่ีได้รับการยอมรับ ส่วนปัญหาของการด าเนินงานวัดผล ในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน
เกดิปัญหาค่อนข้างน้อยเช่น การส่งผลการเรียนของนักเรียนมีความล่าช้า หรือระบบมีข้อผิดพลาด ท า
ให้มีความล่าช้าและไม่ราบรื่นของการท างาน ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติของนักเรียนค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ี เป็น
ปัญหาท่ีมีความต่อเนื่องทุกปี งานวัดผลให้ความส าคัญในการจัดการแก้ปัญหาและสนใจท่ีจะศึกษา
และแก้ไขร่วมกับงานอื่น ๆ ในโรงเรียน ต่อไป10 และจากการสัมภาษณ์นางสาวนฤมล โก้เครือ หัวหน้า
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา ได้อธิบายถึงการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพสถาน ศึกษา      
มีขั้นตอนและความส าคัญอย่างไร โดยมีการก าหนดการประกันคุณภาพของสถานศึกษาไว้ใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2553 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 6 มาตราท่ี 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สถานศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญนี้ ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตามกฎกระทรวง ได้ก าหนดขอบข่ายของงานวิชาการไว้ 17 ด้าน โดยมีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อยู่ในส่วนนี้ด้วย โดยการด าเนินงานของสถานศึกษาเริ่มต้นจากการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ มาตรฐานการศึกษา เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยหลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วจึงมีการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ ประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา และจัดท ารายงานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นการผดุง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในมีคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนปัญหาท่ีพบใน
การด าเนินงานคือ ขั้นตอนและกระบวนการมีความซับซ้อน การแปลผลข้อมูลมีความยุ่งยาก 

                                                             
9 สัมภาษณ์ ยุวดี ทองยี่สุ่น, ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน

ภัทรญาณวิทยา.  
10

 สัมภาษณ์ ภัคพร เจริญลักษณ์,  หัวหน้างานวัดผลกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา. 
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หลากหลาย มีการแก้ปัญหาคือมีทีมงานท่ีดี มีความช านาญในการใช้สถิติแปลผลข้อมูล ส่วนปัญหา
ของสถานศึกษาถ้าดูจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) สถานศึกษามี
ระดับคุณภาพ ดีมาก 10 ตังบ่งช้ี ระดับคุณภาพดี 1 ตัวบ่งช้ี และระดับคุณภาพพอใช้ 1 ตัวบ่งช้ี คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งช้ี11 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามระดับคุณภาพ ตามตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 

2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 

3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนอยู่อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 

4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ดีมาก 

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 

6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดี 

8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 

9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 
 

11 ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับตัวบ่งช้ี รักษาตัวบ่งช้ี 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 
ท่ีมา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, “รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 
2558),”  30 พฤษภาคม 2556 
 
                                                             

11
 สัมภาษณ์ นฤมล โก้เครือ, หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาการกลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา. 
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จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา            

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการ
คิด และสามารถ ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

2. สถานศึกษามีผลผลิตเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา ผลการด าเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ตามจุด เน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา คือ การจัดการเรียนร่วม และมีการจัดท าโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA จนสามารถพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ในท้องถิ่นให้
มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ โรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเมือง 

3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based 
Management) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยได้รับ
การสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอาคารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สถานศึกษาได้พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) 

4. ครูได้รับการส่งเสริมการอบรมพัฒนาตนเองตามท่ีคุรุสภาก าหนด ได้รับการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และประเมินแบบวัดผลด้วยแบบทดสอบทุกภาคการศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่มีการวางเป้าหมาย วิเคราะห์ผู้เรียน มีการใช้ส่ือการสอนน าผล
การประเมินมาซ่อมเสริมและท าการวิจัยในช้ันเรียน อยู่ระดับดีมาก 

5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ โดยได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 

2. การจัดท าสาระการเรียนรู้ในท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกเรื่องท่ีอยู่ในท้องถิ่น ขั้นตอนในการ
น ามาใช้ไม่เป็นระบบชัดเจน 

3. คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมเพียง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และสถานศึกษายังไม่ได้
รายงาน ผลการประชุมต่อหน่วยงานต้นสังกัดภายในก าหนดเวลา 

4. โรงอาหารมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน เกิดความแออัดในการใช้บริการ 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (O-NET) ปี
การศึกษา 2560 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียโรงเรียน 48.92 22.16 30.94 27.33 
คะแนนเฉล่ียระดับขนาดโรงเรียน 47.21 24.37 31.33 29.28 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 51.99 29.7 34.01 32.11 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 48.29 26.3 32.28 30.45 
 
ท่ีมา : โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, “รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560,”           
23 เมษายน 2561 
 จากผลการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐานระดับชาติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2560 ใน 4 รายวิชา พบว่า มีรายวิชาท่ีสูงกว่าระดับประเทศรายวิชาเดียว คือรายวิชาภาษาไทย และ
มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ 3 รายวิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (O-NET) ปี 
การศึกษา 2560 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉล่ียโรงเรียน 46.51 19.64 26.34 32.37 22.13 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 53.63 30.02 32.94 37.39 33.58 
คะแนนเฉล่ียระดับขนาดโรงเรียน 50.07 24.64 29.48 34.96 27.91 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 
 
ท่ีมา : โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, “รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560,”           
23 เมษายน 2561  
 จากผลการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐานระดับชาติ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2560 ใน 5 รายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ โดยเรียงล าดับจากน้อยไปมาก
คือ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ  
จากผลการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐานระดับชาติ ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ท้ังในระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียน ส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับประเทศ อีกท้ังผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ตัวบ่งช้ีด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนอยู่ระดับพอใช้ จึงท าให้เห็นได้ว่าควร
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พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้น โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรท่ีจะมุ่งเน้นพัฒนา
งานด้านวิชาการเป็นอันดับแรกของการแก้ปัญหา โดยต้องน าความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาแก้ไข ให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
การบริหารงานวิชาการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ประสงค์การวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย และมีความชัดเจนในการตอบค าถาม ผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ ดังนี้ 
1. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  
2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

ข้อค าถามของการวิจัย    

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางการหาค าตอบของผู้วิจัยจึง
ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยครั้งนี้ไว้ 2 ประการ ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับใด  
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อให้การตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัยเป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีวางไว้ ผู้วิจัยจึง
ต้ังสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีหลายแนวทาง 
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ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

 การบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาลักษณะองค์กรเชิงระบบ 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทฤษฎีเชิงระบบเปิด (Open System) ตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออร์นสไตน์ 
(Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบของการวิจัย ท่ีกล่าวว่าระบบเปิดประกอบไปด้วยระบบ
ย่อย ๆ ภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมภายนอก  โดยระบบจะยอมรับตัวป้อน (Inputs) 
จากส่ิงแวดล้อม จะมีกระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process) ซึ่งเปล่ียนแปลงตัวป้อน
ให้กลายเป็นผลผลิต (Outputs) ท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment) ท้ังภายในและ
ภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งองค์ประกอบท้ังสาม
ส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน ปัจจัยน าเข้าระบบการศึกษานั้น คือองค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรทาง
การศึกษาท่ีน าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ทรัพยากรท่ีใช้ด าเนินการ ได้แก่ เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ 
(Management) ปัจจัยเหล่านี้จะถูกเปล่ียนแปลงโดยกระบวนการของการบริหาร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ การติดตามและประเมินผลให้ได้มาซึ่งผลผลิต คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขเปล่ียนแปลงท่ีดี
ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางภูมิศาสตร์12 
ส่วน บรูซ (Bruce) ได้ให้หลักการบริหารงานวิชาการไว้ ได้แก่ 1) หลักแห่งประสิทธิภาพ (Efficiency) 
หมายถึง การได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการลงทุน นั่นคือ นักเรียนสามารถส าเร็จการศึกษาจาม
ก าหนดหลักสูตรโดยไม่ออกกลางคัน เรียนเกินเวลาและช้ากว่าก าหนด 2) หลักแห่งประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดหมายท่ีวางไว้นั่นคือ นักเรียนมีคุณภาพ ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และจัดการได้ 13 ส่วนส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สามารถด าเนินการบริหารงานวิชาการได้ตามภาระงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ยกเว้นภาระงานดังต่อไปนี้มิใช่อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 3) การ
คัดเลือกหนังสือและแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาส่วนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่งและประเภทท่ีสอง สามารถด าเนินการบริหารงานวิชาการได้ทุกรายการได้
ทุกรายการตามภาระงานท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการ และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ

                                                             
12 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-22. 
13

 Francis J. Bruces, “Curriculum and Instruction”, The International 
Encyclopedia of Higher Education (Sanfrancisco : Josey-Bass Publishers,1978) : 1192 
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การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเช่นกัน14 ส่วนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า การบริหารจัดการ
สถานศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีในการบริการการศึกษาแก่ประชาชน และเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงต้องน า
หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งซึ่งเรียกว่าธรรมาภิบาล มาบูรณาการให้เข้ากับการด าเนินการต่าง ๆ การบริหารงานวิชาการ   
ก็ต้องมีหลักธรรมาภิบาล คือ หลักความคุ้มค่า คือการได้ผลผลิตคุ้มค่าแก่การลงทุน นั่นคือ ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร ไม่ลาออกกลางคัน ไม่เรียนเกินเวลา และช้ากว่า
ก าหนด หลักนิติธรรม หมายถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ทุกคนต้องปฏิบัติไปแนว
เดียวกัน15 ส่วนปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ได้ให้หลักการบริหารงานวิชาการไว้ว่า ผู้บริหารควรจะ
ค านึงถึงหลักการบริหารดังนี้ 1) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ผู้บริหารต้อง
เข้าใจถึงเป้าหมายของสถานศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณ์
ได้เหมาะสม 2) ต้องมีเทคนิควิธีการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทุกประเภทจึงต้องมีเทคนิค
วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการท่ีควรท า ควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท าให้ด าเนินงานไป
ด้วยดี 3) มีการประเมินผลงานทางวิชาการเมื่อได้ด าเนินกิจการใด ๆ ควรจะมีการประเมินผลและ
ติดตามผลเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงได้ดีขึ้น16 
 การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่ง ขณะท่ีปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์กล่าวถึง
ขอบข่ายงานวิชาการประกอบด้วย1) การวางแผนงานเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การด าเนินงานเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 3) การบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 4) การวัดประเมินผลในด้านวิชาการ 17 
ส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการตามกฎกระทรวงการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาไว้ 17 ด้านคือ 1) การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และ

                                                             
14

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวการปฏิบัติการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 32-33 

15
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ,การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , พิมพ์ครั้งท่ี 3 

(สงขลา: บริษัทน าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 2552), 32. 
16

 ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่ือเสริม
กรุงเทพมหานคร, 2553), 9. 

17 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ:ศูนย์ส่ือส่งเสริมกรุงเทพฯ, 
2553), 3-4. 
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ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การ
พัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 15) การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 29. 
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กระบวนการ 

  - การบริหารจัดการ 
 
 
  - การจัดการเรียนการสอน 
  - การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 

 
สิ่งแวดล้อม 

องค์กร 
                                                                                       
 
   
  
  
 
   
 
                      
  

 
 

ข้อมูลย้อนกลับ 
 

สิ่งแวดล้อม 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย  
ท่ีมา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-22. 
       : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 29. 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 
- นโยบายทางการ
ศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 
 

ผลผลิต 

- ผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียน 
- ความก้าวหน้าของ
นักเรียนและคร ู
- ความพึงพอใจของ
บุคลากร ฯลฯ 

- การบริหารงานวิชาการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา เป็นขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การ
พัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 15) การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 29. 
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การบริหารงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
15. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 29. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

  เพื่อให้มีความเข้าใจในความหมายของศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้นิยาม
ความหมายของค าต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
หลักสูตร การปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน รวมไปถึงการ
วัดและประเมินผล การนิเทศ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการให้ค าแนะน าและท างานร่วมกับครูใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ด ารงชีวิต
อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ตามขอบข่ายงานวิชาการ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ใน
แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ท่ีก าหนดไว้ 17 ภาระหน้าท่ี ได้แก่ 1) การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น      14) การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา   16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  หมายถึง 
สถานศึกษาของรัฐท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ต้ังอยู่ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 จากสภาพปัจจุบัน ปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย และตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาท่ีได้กล่าว
ไว้ในบทท่ีแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
วิจัยครั้งนี้ให้มากขึ้น ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ โดยน าเสนอ
ในส่วนแรกคือ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ส่วนท่ีสองคือข้อมูลของสถานศึกษา และส่วน
สุดท้ายคืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  

การบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการนับว่าเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุดของการบริการงานในสถานศึกษาทุกระดับ     
เพราะงานวิชาการสามารถพัฒนาคนในด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความรู้สึกนึกคิด
ของผู้เรียน เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตในสังคม งานวิชาการจึงเป็นหัวใจของหน่วยงานทาง
การศึกษา ดังนั้นการพิจารณาว่าสถาบันใดมีมาตรฐานหรือไม่จะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเป็น
ส าคัญ งานวิชาการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารซึ่งต้องให้ความสนใจใน
การบริหารงานวิชาการเป็นอันดับแรก 
 

ความหมายและความส าคัญ 

 การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานท่ีมีความส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้
มากมาย อาทิ เช่น กอร์ตัน (Gorton) กล่าวว่าการบริหารงานรวิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ ของสถานศึกษา ท่ีท าให้เกิดการพัฒนาแก่สถานศึกษา และหาแนวทางในการท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนา ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยมีงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ การจัดหลักสูตร การจัดแผนการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การหาแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม ตลอดจนการวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษา
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20 ส่วนวิกค์ เฟอร์ลอง และไฮเอร์เกอร์ (Vick, Furlong and Heiberger) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง งานท่ีมีความส าคัญมากกว่างานอื่น ๆ ภายในองค์กร โดยการบริหารงานวิชาการ 
เป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบของงานวิชาการท้ังหมด เพื่อให้เกิดการติดตามผลการด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและน ามาหาแนวทางการแก้ปัญหาได้21 ส่วน ฟอเรสท์ และ   
กินเซอร์ (Forest and Kinser) ได้ให้ความหมายของการบริหารวิชาการไว้ หมายถึง งานท่ีต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตร การสอนและการจัดการเรียนรู้22 ส่วน
วิกค์ และเจนนิเฟอร์ และไฮเบอร์เกอร์ (Vick,Jenifer,and Heiberger) กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการหมายถึง การวางแผนท่ีต้องรับผิดชอบในการติดตามงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการท้ังหมดซึ่งเป็น
ภาระงานท่ีใหญ่กว่าการบริหารงานท่ัว ๆไป23  

ส่วนนักวิชาการในประเทศได้ให้ความหมายของการบริหารวิชาการไว้ อาทิ เช่น ประเทือง 
สังข์นาค กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการหมายถึง การปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารวิชาการในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคคลให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด นั่นคือการปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ24 ส่วน
ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์ ได้ให้ความหมายของงานวิชาการไว้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 25         
ส่วนรุจิร์ ภู่สาระ ได้ให้ความหมายของงานวิชาการไว้ว่า การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ี

                                                             
20

 Richard A. Gordon, School Administration and Supervision : Leadership 
Challenges and Opportunities, 2nd ed. (Ohio : W.C.Brown Co 1983), 158-164. 

21 Heather Fry , SteveKetteridge and Stephanie Marshall, A Handbook for 
Teacher and Learning in Higher Education : Enhancing Academic Practice, 3rd ed, 
(Newyork : Taylor & Francis, 2009), 3. 

22Jame Forest and Kevin Kinser, Higher Education in the United State: An 
Encyclopedia (Oxford:ABC-CLIO,2002), 1. 

23Julia Miller Vick, Mary S.jenifer,and Morris Heiberger, The Academic Job 
Search Handbook, 4th ed. (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008), 7. 

24 ประเทือง สังข์นาค, การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, 2546), 11.  

25 ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่ือเสริม
กรุงเทพมหานคร, 2553), 2. 
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เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ26  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการหมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆของ
สถานศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตร การปรับปรุง พัฒนา การจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน รวมไปถึงการวัดและประเมินผล การนิเทศ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการให้ค าแนะน า
และท างานร่วมกับครูในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการบริหาร
การศึกษาให้มีคุณภาพ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการไว้ดังนี้       
1) งานวิชาการเป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจต
คติและค่านิยมให้ผู้เรียนผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการด ารงชีวิตจนเป็นผู้มีคุณค่าใน
สังคม 2) งานวิชาการเป็นตัวก าหนดปริมาณงานของโรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีงานวิชาการมาก งานด้าน
อื่น ๆ จะมากตามไปด้วย 3) งานวิชาการเป็นเครื่องก าหนดจัดสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปของงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์จะจัดตามสัดส่วนปริมาณของงานวิชาการของโรงเรียน โดย
โรงเรียนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากน้อย ข้ึนอยู่กับปริมาณงานของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปริมาณงานด้านวิชาการ 4) งานวิชาการเป็นเครื่องตัดสินคุณภาพของโรงเรียน การพิจารณา
คุณภาพของโรงเรียนต้องอาศัยการท างานด้านวิชาการของโรงเรียน โดยพิจารณาจากวิธีการและ
ผลผลิตของระบบงานวิชาการ อันได้แก่ วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู 
ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นต้น 5) งานวิชาการเป็นเครื่องช้ีวัด
ความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักใน
สถานศึกษาท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการ กระตุ้นส่งเสริมให้ครูร่วมมือกัน ในการปรับปรุงงาน
วิชาการของโรงเรียนอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้จักวางแผน ติดต่อส่ือสาร ประสานงาน 
บังคับบัญชา วินิจฉัยส่ังการ การมอบหมายงานให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ27 

                                                             
26

 รุจิร์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพ้อยท์, 2545), 
56. 

27
 ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่ือเสริม

กรุงเทพมหานคร, 2553), 33. 
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 จากความส าคัญของการบริหารงานวิชาการดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า งานวิชาการเป็นงานหลัก
ของสถานศึกษาท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียน เป็นตัวก าหนดงานของสถานศึกษา การจัดสรร
ทรัพยากร คุณภาพของสถานศึกษา เป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหารใน
สถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์กร 
 

หลักการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา สถานศึกษาจะดีมีคุณภาพหรือไร้
คุณภาพ ขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการเป็นส าคัญ ในการบริหารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและ
วิธีด าเนินการด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในหลักการเบื้องต้นของการบริหารงานจึงต้องมีความ
ชัดเจนในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 บรูซ (Bruce) ได้ให้หลักการบริหารงานวิชาการไว้ ได้แก่ 1) หลักแห่งประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึง การได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการลงทุน นั่นคือ นักเรียนสามารถส าเร็จ
การศึกษาจามก าหนดหลักสูตรโดยไม่ออกกลางคัน เรียนเกินเวลาและช้ากว่าก าหนด 2) หลักแห่ง
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดหมายท่ีวางไว้นั่นคือ นักเรียนมีคุณภาพ ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และจัดการได้ 28 ส่วนส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา สามารถด าเนินการบริหารงานวิชาการได้ตามภาระงานท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ยกเว้นภาระงานดังต่อไปนี้มิใช่อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 2) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 3) การ
คัดเลือกหนังสือและแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาส่วนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สถานศึกษาประเภทท่ีหนึ่งและประเภทท่ีสอง สามารถด าเนินการบริหารงานวิชาการได้ทุกรายการได้
ทุกรายการตามภาระงานท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการ และตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดเช่นกัน29 ส่วนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า การบริหารจัดการ
สถานศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีในการบริการการศึกษาแก่ประชาชน และเป็นสถานศึกษาของรัฐ  จึงต้องน า
หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งซึ่งเรียกว่าธรรมาภิบาล มาบูรณาการให้เข้ากับการด าเนินการต่าง ๆ การบริหารงานวิชาการ   

                                                             
28 Francis J. Bruces, “Curriculum and Instruction”, The International 

Encyclopedia of Higher Education (Sanfrancisco : Josey-Bass Publishers,1978) : 1192 
29 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวการปฏิบัติการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 32-33 
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ก็ต้องมีหลักธรรมาภิบาล คือ หลักความคุ้มค่า คือการได้ผลผลิตคุ้มค่าแก่การลงทุน นั่นคือ ผู้เรียน
สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร ไม่ลาออกกลางคัน ไม่เรียนเกินเวลา และช้ากว่า
ก าหนด หลักนิติธรรม หมายถึง ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ทุกคนต้องปฏิบัติไปแนว
เดียวกัน 30 ส่วนปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ได้ให้หลักการบริหารงานวิชาการไว้ว่า ผู้บริหารควรจะ
ค านึงถึงหลักการบริหารดังนี้ 1) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ผู้บริหารต้อง
เข้าใจถึงเป้าหมายของสถานศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณ์
ได้เหมาะสม 2) ต้องมีเทคนิควิธีการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทุกประเภทจึงต้องมีเทคนิค
วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการท่ีควรท า ควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท าให้ด าเนินงานไป
ด้วยดี 3) มีการประเมินผลงานทางวิชาการเมื่อได้ด าเนินกิจการใด ๆ ควรจะมีการประเมินผลและ
ติดตามผลเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงได้ดีขึ้น31 
 จากหลักการบริหารวิชาการท่ีกล่าวมานั้น สรุปได้ว่า หลักการบริหารวิชาการเป็นส่ิงส าคัญ
ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะมีคุณภาพขึ้นอยู่กับการบริหารงานวิชาการเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้น
ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักการบริหารงานวิชาการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีเทคนิค กระบวนการมี
ความเข้าใจ รวมถึงการมีเป้าหมายของการบริหารวิชาการในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีขอบข่ายของ
งานครอบคลุมในหลายๆด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนในทุก ๆ
ด้าน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายๆท่านได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการไว้ อาทิเช่น มิลเลอร์ 
(Miller) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 1) การจัดโปรแกรมการสอน 2) การปฏิบัติ
ตามโปรแกรมการสอน 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การจัดบริการการสอน32 ส่วนเฟเบอร์และ
เชอร์รอน (Faber and Sherron) ได้แบ่งงานวิชาการออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 2) การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 3) การจัดอุปกรณ์การสอน 4) เทคนิคการสอน 5) การ

                                                             
30 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ,การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , พิมพ์ครั้งท่ี 3 

(สงขลา: บริษัทน าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 2552), 32. 
31

 ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่ือเสริม
กรุงเทพมหานคร, 2553), 9. 

32 Van Miller, The Public Administration of American School System (New 
York: The Macmillan Company, 1995), 175. 
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ส่งเสริมครูในด้านความรู้33 ส่วนเซอร์จิโอวานี และคณะ (Sergiovanni and others) ได้ให้ความเห็น
ว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการได้แก่ 1) การตั้งปรัชญาการศึกษาข้ึนมาและต้ังวัตถุประสงค์ในการ
บริหารงานเพื่อให้บรรลุปรัชญาการศึกษานั้น 2) การจัดท าโครงการเพื่อให้การบริหารบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 3) จัดให้มีการประเมินหลักผลสูตรและการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4) 
สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้พร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง 5) จัดหาวัสดุการเรียนการสอนให้
เพียงพอ 34 ส่วนปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการได้แก่               
การควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ์การสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การ
เผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการไว้อีกว่า ความส าเร็จของสถานศึกษาอยู่ท่ีการบริหารงานวิชาการ ซึ่งงานวิชาการมีขอบข่าย
ของงานท่ีกว้างขวาง ท้ังในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยท่ัวไปสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละระดับนั้น มีหลักสูตรท่ีใช้ร่วมกัน และเป็นหลักสูตรท่ีจัดโดยส่วนกลาง ดังนั้น
ขอบข่ายของงานวิชาการกล่าวถึงการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียน
การสอน การจัดบริการการสอนและการวัดและประเมินผล รวมท้ังการติดตามผล และปัจจุบันยัง
กล่าวอีกว่า ขอบข่ายของงงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลายส่ิง ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอนการ
จัดการบริหารวิชาการและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพวิชาการ 35 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดขอบข่ายและภารกิจด้านวิชาการมีท้ังหมด 17  ด้าน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยแนวทางการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนด้านงานวิชาการ 3) การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6) การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การ
แนะแนว  11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

                                                             
33 Charles F. Faber and Gilbert F. Sherron, Elementary School 

Administration (New York : Holt Rhinehart and Winston, 1970), 122-128 
34 Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and 

Administration (New Jersey: Prentice-Hall, 1980), 267-268. 
35

 ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่ือเสริม
กรุงเทพมหานคร, 2553), 127. 
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สถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท าทะเบียนและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17) การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 36 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
 ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับ
สถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพสงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ อีกท้ังยังมีหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดไว้ในระดับชาติ ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของ
แต่ละท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษาส่งเสริมการใช้การพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจส าคัญคือ การก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีเป็นความต้องการใน
ระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น รวมท้ังเพิ่มพูน
คุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรสนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล 
ประเมินผล วิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน ในระดับสถานศึกษามีหน้าท่ี ส าคัญในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร การปรับปรุงและ พัฒนา
หลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณา ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ 
หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพิ่มเติมรวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วน 

                                                             
36

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 29. 
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ท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาค 
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา37 
 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าหลักสูตร โดยผู้บริหารของโรงเรียนคัดเลือกครู ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการท้องถิ่น ตลอดจนผู้น าและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ มาเป็นคณะท างานเพื่อจัดท า
ร่างหลักสูตรท้องถิ่น 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ต้องท าการศึกษาสภาพแวดล้อม และความ ต้องการ
ของท้องถิ่นเพื่อให้หลักสูตรนั้น ๆ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยรวบรวมข้อมูลจากคนใน
ท้องถิ่นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น ส ารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้หลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของผู้เรียน ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆของหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพิจารณาว่าส่วนใดบ้างท่ีท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมได้ นอกจากนี้ยังวิเคราะห์
ศักยภาพของโรงเรียนด้วยว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง เพื่อน าไปปรับปรุงให้สถานศึกษามีความ
พร้อมท่ีจะน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะท างานจะต้องศึกษาสภาพของปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน จากนั้นก าหนดจุดประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน เมื่อเรียนจบ
รายวิชานั้น ท่ีส าคัญคือจะต้องเป็นจุดมุ่งหมายท่ีสามารถเป็นไปได้จริงในการปฏิบัติ 

4. ก าหนดเนื้อหา เป็นการก าหนดจุดหมายของหลักสูตรในขั้นท่ี 3 มาวิเคราะห์ และก าหนด
เนื้อหาสาระของรายวิชาอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ จากนั้นจึงแยก
ออกเป็นเนื้อหาย่อย ซึ่งในส่วนนี้สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละ ท้องถิ่นและ
ผู้เรียนได้ ตลอดจนมีความต่อเนื่องกับรายวิชาในขั้นต้นและรายวิชาต่าง ๆ 

5. ก าหนดกิจกรรมพิจารณาจากจุดประสงค์แต่ละข้อ กิจกรรมท่ีก าหนดไม่ควรมีมากหรือ
น้อยจนเกินไป เน้นทักษะกระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมโดยมีครู เป็นผู้ประสาน
กิจกรรมและช้ีแนะแก่ผู้เรียน 

6. ก าหนดคาบการเรียน ถ้ารายวิชาท่ีจัดท าได้ก าหนดให้มีวิชาบังคับเลือก คาบเวลาเรียนท่ี
ก าหนดจะต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร ถ้ารายวิชาเลือกเสรี สามารถก าหนดตาม
ความเหมาะสมกับจุดประสงค์และเนื้อหาท่ีก าหนดให้ผู้เรียน แต่ความสัมพันธ์กับ โครงสร้างของกลุ่ม

                                                             
37

 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), 35. 
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วิชาท่ีเป็นอยู่เดิมด้วย ในกรณีท่ีเนื้อหามากอาจจัดท าเป็นหลายวิชา และอาจมีได้ ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

7. ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล คณะท่ีท างานควรก าหนดเกณฑ์การ วัดและ
ประเมินผลในรายวิชาท่ีท าขึ้นใหม่เพื่อให้ผู้ท่ีน าหลักสูตรไปใช้จะได้ท าการวัดและประเมินผลได้ ตรง
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ส่ิงท่ีควรระบุคือรายวิชาท่ีสร้างขึ้นจะมีการวัดและประเมินผล แบบใด 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ/หรือเมื่อจบหลักสูตร ใช้วิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ใดในการ วัดและ
ประเมินผล 

8. จัดท าเอกสารหลักสูตร หลังจากจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชาใหม่แล้ว ควรจะต้อง
จัดท าเอกสารหลักสูตร เช่น แผนการสอน คู่มือครู หนังสืออ่านเพิ่มเติม และเอกสาร ประกอบการ
เรียนการสอนต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้หลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้หลักสูตร คณะท างานควรจะพิจารณาร่วมกันหรือให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร เ ช่น จุดมุ่งหมายของ หลักสูตร เนื้อหา 
กิจกรรม การวัดประเมินผล และองค์ประกอบอื่น ๆ ของหลักสูตรมีความสอดคล้อง กันหรือไม่อย่างไร 
วัสดุหลักสูตร เช่น คู่มือการใช้หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่ ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจนเพียงใด หากพบข้อบกพร่อง หรือปัญหาจะท า
การแก้ไขก่อน จากนั้นคณะท างานจึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีจะน ามาทดลองและ ก าหนดวิธีการ
ประเมินผลเพื่อพิจารณาว่าหลักสูตรท้องถิ่นที่สร้างขึ้นมาใหม่และส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ สามารถ
น าไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่ ในการทดลองใช้หลักสูตรคณะท างานจะต้องเตรียม ครูผู้สอนให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการใช้เสียก่อน จากนั้นจึงทดลองให้ครูน าไปใช้ในช้ันเรียน โดยมีการนิเทศ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์แล้วน าไปปรับปรุงหลักสูตร ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 

10. เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร เพื่อตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขหลักสูตร ท้องถิ่นท่ีสร้างขึ้น
ให้เรียบร้อยแล้ว จะต้องน าหลักสูตรที่สร้างขึ้นใหม่เสนอต่อผู้มีอ านาจในการอนุมัติ ใช้หลักสูตร 

11. น าหลักสูตรไปใช้ โดยคณะท างานจะต้องท าการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยเตรียมการ
อบรมครูเกี่ยวกับวิธีการใช้หลักสูตร ควรจัดในรูปการประชุมเชิงปฏิบัติการและเมื่อการ ประชุมส้ินสุด
ลง ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องนิเทศติดตามผลของการใช้หลักสูตร ของครูด้วย เพื่อให้การ
สอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและข้อก าหนดต่าง ๆ ในหลักสูตร 
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12. ประเมินผลหลักสูตร หลังจากครูน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนระยะหนึ่ง แล้วสถานศึกษา
ควรจัดให้มีการพิจารณาถึงคุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ให้ผลตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ต้องท าการแก้ไขปรับปรุงในส่วนใด หรือควรยกเลิกหลักสูตรนั้นไป38 

สรุปได้ว่า ระบบการศึกษามีการกระจายอ านาจให้กับสถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของแต่ละท้องถ่ิน เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างในกา
ร่วมมือในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย จุดเน้น และคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการในระดับชาติ และใช้เป็นแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  
2. การวางแผนด้านวิชาการ 

การวางแผนด้านวิชาการเป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้การบริหารงานวิชาการ ด าเนินการ
อย่างมีข้ันตอนหรือมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ เพื่อให้สถานศึกษาประสบความ ส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่สาคร สุขศรีวงศ์ ได้ให้ความหมายของการวางแผน หมายถึงการ
ก าหนดพันธกิจ เป้าหมายและแผนงานเพื่อให้องค์กรสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามที่ประสงค์39 ส่วน แฮริสัน (Harison) ได้ให้ความหมายของการ วางแผน เป็นส่วนที่มี
ความส าคัญของการบริหารงาน เป็นดังเครื่องมือเพื่อที่จะช่วยให้การบริหารงาน เกิดความเป็นระบบ
น ามาสู่ความประสบผลส าเร็จตามมา โดยการวางวางแผนจัดได้ว่าเป็นข้ันตอนการ ท างานต้ังแต่เริ่มต้น
ของการท างานไปจนสิ้นสุดของการท างานทั้งระบบในองค์กร40 ขณะที่ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้
ความหมายของการวางแผนงานวิชาการ ว่าเป็นเครื่องชี้แนวทางการปฏิบัติงาน การวางแผนเป็น
กระบวนการที่สถานศึกษาได้ก าหนดข้ึน เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคตตามความ จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
ก่อนหลัง การวางแผนงานวิชาการของสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุ
จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลให้ได้มากทีสุ่ด โดยที่การวางแผน งานวิชาการมีความส าคัญ
ต่อการบริหารงานในสถานศึกษาดังนี้ 1) สถานศึกษามีงบประมาณและทรัพยากรที่ค่อนข้างจ ากัด การ
วางแผนจะช่วยให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 2) 
การวางแผนเป็นตัวก าหนดกิจกรรมที่จะท าในอนาคตไว้ล่วงหน้า โดยการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงอื่น 

                                                             
38 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพ : บริษัทวีพริ้นท์(1991) 

จ ากัด), 187-189. 
39 สาคร สุขศรีวงศ์, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร (กรุงเทพ : จี.พี.ไซเบอร์พริ้นท์, 

2551), 39. 
40 Harison F.E., Mamagement and Organization (New Jersey : Hougton miffin, 

1976), 57. 
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เพื่อช่วยให้ผู้ท างานสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าและพร้อมที่จะแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ 3) สถานศึกษาจะประกอบด้วยงานต่าง ๆ มากมาย เช่นงานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งาน
ธุรการ ซึ่งแต่ละงานจะมีภาวะหน้าที่และแผนการด าเนินงานของตนเอง การที่สามารถจัดแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันของทุกงานได้ จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไปตามจุดหมายที่วางไว้ และ
สามารถช่วยเหลือกันและกันได้ 4) การวางแผนท าให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาไปตามทิศทางที่ก าหนด
ไว้ และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนจิติมา วรรณศรี ได้กล่าวว่าการวางแผนด้านวิชาการ
เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่จะท าให้เห็นทิศทางและเป้าหมายขององค์กร โดยการวางแผนควรยึดหลัก            
1) พิจารณาขอบข่ายภาระงานที่จะด าเนินงานอย่างครอบคลุม และเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน 2 ) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้            
3) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
4) ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติได้จริง 5 ) ก าหนด
ทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรที่ใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับบริบท 6) ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน41 
แนวทางการวางแผนด้านวิชาการ  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนด้านวิชาการ ไว้
ดังนี้ 

1. การวางแผนด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล ก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงาน
วิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน42 
 

 สรุปได้ว่า การวางแผนด้านวิชาการนับว่ามีความส าคัญอย่างมากในการบริหารสถานศึกษา 
เพราะการบริหารด้านวิชาการท่ีดี จะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบ มีแบบแผน มีขั้นตอนใน

                                                             
41 จิตติมา วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 

3, 2557), 18.  
42 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 32. 
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การด าเนินงานท่ีชัดเจน ท าให้มีการก ากับดูแล นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของงานวิชาการได้ สา
มาถประเมินผลการท างานเพื่อพัฒนางานวิชากาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์   

และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความส าเร็จของหลักสูตรต้องอาศัยการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียน                                                
การสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายต้องมีส่วนประกอบส าคัญ 
หลายอย่าง ได้แก่ ตัวครู นักเรียน รวมท้ังสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียน ซึ่ง ชวลิต         
ชูก าแพง ได้ให้ความหมายของ การสอน คือ การจัดด าเนินการของผู้สอนเพื่อให้นักเรียน เกิดการ
เรียนรู้ โดยผู้เรียนจะท ากิจกรรมท่ีอาศัยกระบวนการโยงความสัมพันธ์เปรียบเทียบ เพื่อให้ เกิดการ
เรียนรู้ดังกล่าว ผลการเรียนรู้อาจจะอยู่ในรูปความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
ประเมินผล การจัดด าเนินกิจกรรมของผู้สอนอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ในยุคของการปฏิรูป 
การศึกษาเรียกว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้43  ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ 
ว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น 
เป้าหมายท่ีส าคัญส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ เรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะท่ีส าคัญท่ี 
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน ขณะท่ีส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า ในการจัดการ เรียนรู้
ครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่าง
บุคคล พัฒนาการทางสมองและเน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ใช้ส่ือการ เรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถานศึกษาควรมีการวัด และประเมินผล การเรียนรู้และน าผลท่ีได้ใช้
เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน44 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีหน้าท่ีดูแล ก ากับ ติดตาม 
นิเทศการเรียนการสอนให้ครูเตรียมการสอน เตรียมส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ จัดให้มี การสอนซ่อมเสริม

                                                             
43 ชวลิต  ชูก าแพง, การพัฒนาหลักสูตร, (มหาสารคาม : ทีคิวพี จ ากัด, 2551), 87. 
44 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 25. 
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โดยใช้วิธีการสอนหลากหลายวิธี  มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์และมีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนท าการสอนทุกครั้ง เป็นต้ น  
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษาดังนี้ 1) จัดท าแผนการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา 2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3) ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้  4) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 6) ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อย
โอกาสและ มีความสามารถพิเศษ45 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คือ การจัดท าแผนการเรียนรู้และ การ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญ การใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัยเพื่อ พัฒนาการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ี

สูงได้นั้นต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง คือ หลักสูตร ซึ่งในด้านความหมายของหลักสูตร ได้มี
นักการศึกษาให้ความหมายไว้หลายประการรวมท้ัง ธีระ รุญเจริญ ได้ให้ความหมายของ หลักสูตร  
หมายถึง ประสบการณ์ท้ังหมดท่ีจัดให้นักเรียน โดยการควบคุมแนะน าของสถานศึกษา อันเป็น
เครื่องมือท่ีจะช่วยบรรลุวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังทางการศึกษาท่ีต้ังไว้ และยังกล่าวว่า 
หลักสูตรเป็นส่ือการสอนท่ีโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้46 เช่นเดียวกับ ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ กล่าวว่า หลักสูตรเป็นเนื้อหา 
สาระส าคัญและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสนองต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และ 

                                                             
45

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 33. 

46 ธีระ  รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา , 
(กรุงเทพฯ : ขุมทองอุตสาหกรรมการพิมพ์, 2550), 280. 
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เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามท่ีพึงประสงค์47 ขณะท่ี สุทธนู ศรีไสย์ ได้กล่าวถึงหลักสูตรในแนวแคบ 
ว่าหมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีสถานศึกษาได้จัดไว้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายหรือ 
จุดมุ่งหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ส่วนหลักสูตรในแนวกว้างหมายถึง แผนหรือแนวทางท่ีใช้ส าหรับ 
จัดการศึกษา จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรม หรือมวลประสบการณ์ท่ีมีอยู่ในโปรแกรมการศึกษา ท้ังนี้
เพื่อผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามท่ีได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน48 สอดคล้องกับ สันติ บุญ
ภิรมย์ กล่าวถึงหลักสูตรว่าหมายถึงประสบการณ์ท้ังกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ บรรลุ
ไปตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภท 49 ขณะท่ี ชวลิต ชูก าแพง ได้
สรุปความส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของประชาชนในประเทศ ซึ่งคน
ท่ีจบการศึกษาในแต่ละระดับในประเทศ หลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของคนท่ีจบ 
การศึกษาในระดับช้ันนั้น ๆ 2) หลักสูตร เป็นมาตรฐานของการศึกษา ถ้าประเทศหรือการศึกษา 
ระดับใดมีหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ จะสะท้อนถึงการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามมา            
3) หลักสูตรเป็นแนวทางในการให้การศึกษา ซึ่งผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน 
การก ากับดูแลติดตามผลของการศึกษาได้ ท้ังผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ตลอดท้ังผู้เกี่ยวข้อง กับ
การศึกษาทุกท่าน 4) หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของครู เนื่องจาก ตัว
หลักสูตรจะเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนในระดับมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งครูสามารถ ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้สะท้อนและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรท่ีต้ังไว้ 5) หลักสูตร
เป็นเครื่องก าหนดแนวทางความรู้ ตลอดท้ังการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอน ซึ่งการศึกษาในแต่ละ
ระดับจะมีองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันไป 6) หลักสูตรเป็น เครื่องหมายอนาคต
การศึกษาของชาติ อนาคตการศึกษาของชาติย่อมมาจากหลักสูตรท่ีมีวิสัยทัศน์ ท่ีมีการวางกรอบ
เนื้อหาท่ีเท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม50 ส่วน บุญเล้ียง ทุมทอง ได้สรุป ความส าคัญของหลักสูตร 
ดังนี้ 1) เป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ 2) หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 3) 
หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 4) ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวปฏิบัติ

                                                             
47 ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา.พิมพ์ครั้ง

ท่ี 5, (ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาส านักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
2551), 47. 

48 สุทธนู  ศรีไสย์, การจัดการและวางแผนพัฒนาหลักสูตร.พิมพ์ครั้งท่ี 5, (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 58. 

49 สันติ  บุญภิรมย์, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2551), 43. 
50 ชวลิต  ชูก าแพง, การพัฒนาหลักสูตร, (มหาสารคาม : ทีคิวพี จ ากัด, 2550), 29. 
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แก่ครู 5) หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริม ความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 6) หลักสูตรเป็นเครื่อง ก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าผู้เรียน
และสังคมควรจะได้รับส่ิงใดบ้างท่ีจะเป็นประโยชน์ แก่เด็กโดยตรง 7) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนด
เนื้อหาวิชาอะไรบ้างท่ีช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคม อย่างราบรื่น เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ และ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 8) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่า วิธีด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไป
ด้วยความราบรื่นและผาสุก เป็นอย่างไร 9) หลักสูตรย่อมท านายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าเป็น
อย่างไร 10) หลักสูตรย่อม ก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ เจตคติของ
ผู้เรียนในอันท่ีจะอยู่ร่วม ในสังคมและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาติบ้านเมือง 51 และ 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้ความส าคัญให้ความส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 1) งานด้านหลักสูตรและ
การสอนท าให้ สถานศึกษาด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 2) งานด้านหลักสูตรท าให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผลตามเป้าหมาย 3) หลักสูตรเปรียบเสมือนแบบแปลนการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตรบอกไว้ว่าวัตถุประสงค์ท่ีต้องการมีอะไรบ้าง จะใช้อะไรเป็นวัสดุและ
อุปกรณ์ จะสอนอย่างไร จัดเตรียมการสอนอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยในด้านการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตร จึงมีความส าคัญ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จท่ีต้องการ เป็นแนวทางใน การ
ปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติ ท่ีดีต่อ
วิชาชีพ52 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษา 
จัดขึ้นให้แก่ผู้เรียนท้ังในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนให้สามารถ 
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ตามแผนการศึกษาของชาติซึ่งมีองค์ประกอบของหลักสูตร 
ได้แก่ จุดหมาย หลักการ โครงสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหารายวิชา ส่ือการเรียนการสอน วิธี
สอนและการวัดผลประเมินผล 

การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร หรือสร้างหลักสูตรใหม่ ท่ี
เหมาะสม เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ ผู้เรียน
ได้รับมวลประสบการณ์และทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังท่ี 
สันติ บุญภิรมย์ กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร คือ ความพยายามของผู้บริหารสถานศึกษาและ คณะครู 
อาจารย์ ได้ร่วมมือกันเปล่ียนแปลงปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการ

                                                             
51 บุญเล้ียง  ทุมทอง, การพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553), 13-14 
52 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 23. 
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เปล่ียนแปลงของบริบททางสังคม ท้ังปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนและ ผู้เกี่ยวข้องได้
เกิดความเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น53 ส่วน บุญเล้ียง ทุมทอง ได้กล่าวถึง
การพัฒนาหลักสูตรว่า เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกทางเลือก ทางการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมหรือรวบรวมทางเลือกท่ีเหมาะสมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จนเป็นระบบ ท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้54 และ ฆนัท ธาตุทอง กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรว่าเป็นการปรับ แต่ง เสริม เติม ต่อ หรือ
ด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพ สังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปและสนองต่อความต้องการของผู้เรียน55  

การบริหารจัดการหลักสูตร 
ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา 

หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึง ระดับ
สถานศึกษา มีบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้ และพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในระดับชาติ ในระดับท้องถิ่น ได้แก่ ส านักงานเขต พื้นท่ี
การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด 
การศึกษาเป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดในระดับชาติให้ 
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา 
ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จ โดยมีภารกิจส าคัญ คือ 
ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่น โดยพิจารณาให้ สอดคล้องกับ
ส่ิงท่ีเป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพ การศึกษาใน
ระดับท้องถิ่น รวมท้ังเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์และรายงานผลคุณภาพ ผู้เรียน สถานศึกษามี
หน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการใช้ หลักสูตร การเพิ่มพูน
คุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตร จัดท าระเบียบการ
วัดและประเมินผล ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

                                                             
53 สันติ  บุญภิรมย์, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2551), 53. 
54 บุญเล้ียง  ทุมทอง, การพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2553), 167. 
55 ฆนัท  ธาตุทอง, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช  2551, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2553), 70. 
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ หน่วยงานต้นสังกัดอื่น ๆ ใน
ระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพิ่มเติม รวมท้ังสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมในส่วน ท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน โดยทุก ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา56 ขณะท่ี ภาวนี้ ธ ารงเลิศฤทธิ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษามีภารกิจส าคัญในการจัด การศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่ อน าสู่
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ มั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและ
ชุมชนว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาของชาติและตามความ ต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้
บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว สถานศึกษาจึงมีภารกิจส าคัญ ดังนี้ 1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนท่ีเป็นแกนกลาง ส่วนท่ีเป็นความ ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
รวมท้ังส่วนท่ีเป็นสถานศึกษาต้องการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม 2) ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และมีความรู้ความเข้าใจในด้าน
วิชาการ 3) จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เพื่อให้บุคลากรได้มี การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ในระดับช้ันเรียนของตนเอง 4) ติดตามการใช้หลักสูตร ก ากับ ดูแลคุณภาพ นิเทศภายในให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ 5) มีการวิจัย และพัฒนาการใช้หลักสูตรตลอดจนการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา57 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของ
สถานศึกษา58 ดังนี้  

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย  
1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
1.2 จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

                                                             
56 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 35. 
57 ภาวนี  ธ ารงเลิศฤทธิ์ “การบริหารจัดการหลักสูตรในโรงเรียน บริหารให้เป็นจัดการให้

ดี” วารสารวิชาการ  ฉบับท่ี 1, (มกราคม – มีนาคม, 2553), 53-54. 
58 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 34. 
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1.3 จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  

1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูง และลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะ 
ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความ เป็นเลิศ ผู้
บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก) 

2. สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่น ๆ ให้ 
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาคือ การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ 

สถานศึกษา การจัดโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการ 
เรียนการสอน การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตร 

สู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายท่ีส าคัญส าหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ังปลูกฝัง เสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะท่ีส าคัญท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 59 ดังท่ี ฆนัท ธาตุทอง 
กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้ว่า ผู้สอนเปล่ียนจากผู้ถ่ายทอดมาเป็น ผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ท าหน้าท่ีเรียนด้วยตนเองและต้อง เรียนรู้คู่คุณธรรม เป้าหมายของ
การเรียนแบ่งเป็นด้านปัญญามุ่งให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้าน

                                                             
59 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 25. 
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อารมณ์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถทางอารมณ์ เห็นคุณค่าและ เข้าใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
แก้ปัญหาความขัดแย้งทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านสังคม มุ่งเน้นความรู้เพื่อเข้าใจ
สถานการณ์ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความคิด การกระท าโดยเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา
และวัฒนธรรม60 ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ว่า
เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ครูผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญ
และสรรหากระบวนการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ น าพาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ของผู้เรียนและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี ผู้เรียนควรได้มีส่วนร่วม ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการทางสมอง และมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม จัดกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ธรรมชาติของวิชา ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
หรือเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ ใช้ส่ือการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก ท้ังนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้ให้หลักการท่ีส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน แต่ละคนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ 
องมือศึกษาค้นคว้า คิดแก้ปัญหา และปฏิบัติงานเพื่อสร้าง ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 2) การจัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงคว ามแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญ ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับผู้เรียน เพื่อ
วางรากฐานชีวิตให้เจริญงอกงามอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบและแสดงออกถึง
ศักยภาพของตนเอง ครูผู้สอนจึงควร มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับใช้ในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และน าไปพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน    
3) การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับการท างานของสมองการเช่ือมโยงวงจรสมอง หากการ
จัดการเรียนรู้ท่ีขัดต่อการท างานของสมองจะท าให้เกิดการเรียนรู้ไม่ได้เต็มตามศักยภาพ อีกท้ังต้อง
ค านึงถึงพัฒนาการทางอารมณ์ของผู้เรียน การให้เรียนอย่างมีความสุขโดยใช้ประสบการณ์ตรงด้าน
ร่างกายท่ีเป็นรูปธรรม ข้อเท็จจริงและทักษะด้านต่าง ๆ ท่ีปรากฏในชีวิตจริงตามธรรมชาติเป็น

                                                             
60 ฆนัท  ธาตุทอง, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551,พิมพ์ครั้งท่ี 2, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2553), 37. 
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เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวัยจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ ความต้ังใจ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
4) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรมได้รับรู้เกิดการยอมรับเห็นคุณค่าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยท่ีดี61 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการ เรียนรู้  มีความส าคัญต่อการ
บริหารงานวิชาการ ต้องด าเนินการส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจสาระส าคัญและเลือก
วิธีการสอนท่ีเหมาะสม จัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ี
ของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มา 
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  

3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

4) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวย 
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็น ส่วนหนึ่ง 
ของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและ 
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

                                                             
61 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาขึ้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่ง ประเทศไทย, 2553), 9-10. 
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สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผสมผสานสารถ
ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมท้ังปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ ศึกษาค้นคว้า พัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
สถานศึกษาอื่น 

 

6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การ
พัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการวัดและ ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนว่าต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพื่อ พัฒนาผู้เรียนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับ
การพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน สมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้
ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี การศึกษาและระดับชาติ มี
รายละเอียดดังนี้ 1) การประเมินระดับ ช้ันเรียน เป็นการวัดและ ประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการ เรียนการสอน ใช้เทคนิคการ
ประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจ การบ้าน การประเมินโครงงาน การ
ประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้ แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง
หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อน ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน การประเมิน
ระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมี พัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจาก
การจัดการเรียนการสอนหรือไม่และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและ
ส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวช้ีวัด 2) การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบ
ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปีหรือ รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนและเป็นการประเมินเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนของ ผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องการพัฒนาใน
ด้านใด รวมท้ังสามารถ น าผลการเรียน ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการ ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการ
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ปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
รายงานผลการจัดศึกษาต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 3) การประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นการประเมิน คุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาตามภาระ ความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วย
วิธีการและเครื่องมือท่ีเป็น มาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน ต้นสังกัดและหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบ 
ทบทวนข้อมูลจาก การประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 4) การประเมินระดับชาติ 
เป็นการประเมิน คุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูล ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของ
ประเทศ62 สอดคล้อง กับ วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒนผล กล่าวถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
4 ระดับ คือ 1) การประเมินระดับช้ันเรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 4) การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับการประเมิน63  ขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
กล่าวถึงประโยชน์ของข้อมูลการประเมินระดับต่าง ๆ ว่าเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบ ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้อง
จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พื้นฐานความ แตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหา และความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน

                                                             
62 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 28-29. 
63 วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒนผล, จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษา

กระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนา, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2553), 37. 
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ท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมี
ปัญหา ด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกาย และสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษา ในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบ ความส าเร็จในการเรียน64  ส่วน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่าการวัดและประเมินผลเป็น
ส่ิง จ าเป็นในกระบวนการเรียนการสอนและมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) เพื่อปรับปรุงการเรียน 
การสอนของครูอาจารย์ ท าให้ครูอาจารย์ทราบว่าผลการสอนของตนเป็นอย่างไรและจะได้แก้ไข 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 2) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษา จะได้
ทราบว่าตนมีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง ตนเอง 
3) เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ท าให้ทราบสภาพที่แท้จริงของหลักสูตร โครงการ
สอน บันทึกการสอนท่ีน ามาสู่การปฏิบัติว่าประสบปัญหาอย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุง อย่างไร 4) เพื่อ
เป็นข้อมูลทางการศึกษาท่ัวไป เช่น ผลการเรียนการศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรเป็น แนวทางในการ
ท างานและศึกษาต่อ 5) เป็นหลักฐานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านการรับ นักศึกษา ผลการ
เรียนและการส าเร็จตามหลักสูตร 6) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในเรียนรู้ เน้นการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 2) การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการวัดและ ประเมินผลรายปี ราย
ภาค รวมท้ังการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านผลการเรียน และการ
ส าเร็จการเรียนของนักเรียนนักศึกษา65 ในด้านการเทียบโอนผลการเรียน ถือเป็นการน าผลการเรียน
ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมิน สถานศึกษาสามารถเทียบโอน ผลการเรียนของผู้เรียนในกรณี
ต่าง ๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน
และขอกลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและ ขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ 
นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถาน
ประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัด การศึกษาโดยครอบครัว66 

                                                             
64 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 29. 
65 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 166-167. 
66 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551), 34. 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษา ถือเป็น 
ภารกิจท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษา สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมี ส่วนร่วม
ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนโดยการวัดผล การประเมินผล การเทียบ โอน
การศึกษา จะต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถรับรองการประเมินภายในและภายนอกได้ ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

แนวทางการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา67 ดังนี้ 

1. ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย 
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

2. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ 
สถานศึกษา 

3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณ์ ไม่ผ่าน เกณฑ์

การประเมิน 
5. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการ 

อ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาคและตัดสิน 

ผลการเรียนการผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ด าเนินการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมกา รบริหาร 
หลักสูตรและวิชาการพร้อมท้ังให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

สรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน คือ ก าหนด ระเบียบ
การวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนตามหลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย ระดับประเทศ 

                                                             
67 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 37. 
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จัดท าเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและการประเมินผลของ โรงเรียน วัดผล 
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน ประเมินผลการเรียนทุกช่วง
ช้ัน จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน อนุมัติผล การประเมินการเรียนด้านต่าง 
ๆ แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอน ผลการเรียน 

 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การวิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูช่วย  

ในการค้นหาค าตอบของสาเหตุปัญหา หรือข้อบกพร่องในระบบการเรียนการสอนนั้น ๆ การน าการ
วิจัยเข้าไปช่วยจะท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูสามารถน าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จตาม 
เป้าหมายของหลักสูตรได้ ครูท่ีจะท าการวิจัยได้ส าเร็จจ าเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ท่ีให้อิสระในทางความคิด ให้อิสระในการท างานค้นคว้าทดลองท่ีสอดคล้อ งกับ ความ
ต้องการ ความสนใจของครูผู้ท าวิจัย เพื่อครูจะได้ค้นพบปัญหาและแนวทางแก้ไข ดัง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 30 ว่าให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริม ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาและมาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการเรียนรู้68 
ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง 
ๆ สอดคล้องกับ รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัยในสถานศึกษาว่า เป็นการ
แสวงหาแนวทางและเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการตามภารกิจสถานศึกษา แสวงหาเทคนิคและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและ ศักยภาพของผู้เรียนท าให้การเรียนรู้ท่ีมี
หลักการและเหตุผลด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ เก่ง ดี และ
มีสุข69 กระบวนการดังกล่าวนี้ สามารถน าการวิจัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ซึ่งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา ท้ังนี้จุดเน้นส าหรับครูผู้สอน คือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งมีความหมายกว้างไปถึง

                                                             
68 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2), 9-10. 
69 รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,พิมพ์ครั้งท่ี 3 

(สงขลา : บริษัทน าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 2552), 115. 
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การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยนั้นมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ คือ 
การน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ให้  มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร โดยปกติครูผู้สอนได้ท าการวิจัยอยู่ตลอดเวลา ด้วยการศึกษาหาสาเหตุและสังเกตในขณะท่ี
ก าลังสอน ท้ังในด้านเนื้อหาท่ีสอน วิธีสอน ตลอดจนพฤติกรรมของผู้เรียน และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
การกระท าของครูผู้สอนดังกล่าวนี้ จัดเป็นการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพียงแต่ไม่ได้ ใช้
วิธีการตามกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การน ากระบวนการวิจัยเข้าไปศึกษาอย่างเป็นระบบจะ
ช่วยให้การพัฒนาการเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ และมีความเป็นเหตุเป็นผล70 

แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ

กระบวนการท างานของนักเรียน ครูและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
2. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น

ส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบปัญหา 
การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ  

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  
4. รวบรวมและเผยแพร่การวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมท้ังสนับสนุน

ให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 71 
สรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น เป็นภาระงานท่ีจะน าสถานศึกษาไปสู่

ความส าเร็จ โดยผู้บริหาร ครู และผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมกันแสวงหาข้อมูลเพื่อท่ีจะได้สารสนเทศ น า
ปัญหาท่ีพบมาพัฒนาผู้เรียน มาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น 

 

                                                             
70 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, พิมพ์ครั้งท่ี 2, 2553), 44-45. 
 

71
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร 

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 38. 
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8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ไว้

หลายประการดังท่ีบัญญัติไว้ใน มาตรา 25 ท่ีได้กล่าวถึงหน้าท่ีของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน หอศิลป์ 
พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมาตรา 29 คือ “ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆรวมท้ัง หาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน” กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษามี 
ภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 1) จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอ เพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา
ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน  ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวน
หนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 3) การจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนในสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) ส่งเสริมให้ครูและ
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการนิเทศ ก ากับติดตาม
ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ 5) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ72 

สรุปได้ว่า การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญท่ีสถานศึกษาต้องจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน มีการส่งเสริมกับชุมชนในการร่วมกันใช้แหล่งเรี ยนรู้ 
หรือจัดให้มีเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้เดิม จัดการแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีส่ิงสนับสนุนแหล่ง
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เรียนรู้ และมีการจัดระบบข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ที่ดี และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ในและต่างประเทศ 

9. การนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยพัฒนางานวิชาการเพื่อเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
การจัดการศึกษา ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรและวิธีด าเนินการสอน การนิเทศเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีผู้บริหารใช้พัฒนางานวิชาการของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้
สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 1) สร้างความตระหนัก
ให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้
เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 2) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็น
ระบบและกระบวนการ และ 3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา73 โดยในส่วนของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
จิตติมา สุวรรณศรี ได้เสนอกระบวนการนิเทศภานในสถานศึกษา เพื่อให้การนิเทศภายในสถานศึกษา
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจสภาพและปัญหา เป็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพการณ์ปัจจุบันและปัญหาในการด าเนินงาน อาทิ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ปัญหา
เกี่ยวกับผู้เรียน โดยการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และล าดับ
ความส าคัญของปัญหาท่ีต้องการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ เป็นการร่วมกันพิจารณาวางแผนก าหนดแนวทางหรือ
วิธีการ  หรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการนิเทศการศึกษา โดยวิธีการนิเทศภายในท่ีเลือกใช้ ควรให้
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของครู เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และจัดท าก าหนดการและปฏิทินในการนิเทศภายใน มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในการนิเทศอย่างชัดเจน โดยการก าหนดผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ รวมท้ังก าหนดและจัดเตรียม
เครื่องมือ ท่ีจะใช้ในการนิเทศ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการนิเทศ เป็นการด าเนินการนิเทศภายใน โดยผู้นิเทศได้รับ
มอบหมายปฏิบัติการนิเทศ ด้วยวิธีการหรือเทคนิคการนิเทศท่ีได้วางแผนไว้ ระหว่างการนิเทศ ผู้นิเทศ
ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่จัดเตรียมไว้ อาจใช้การสังเกตหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการ
บันทึกเพื่อเป็นข้อมูลการวิเคราะห์สรุปผลการนิเทศ รวมท้ังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาท่ีท าให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย  
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลและปรับปรุง เป็นการตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายและการ
แก้ปัญหาการนิเทศ โดยใช้การประชุมคณะนิเทศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการนิเทศตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ และสรุปประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา รวมท้ังการน าเสนอข้อคิดเห็น 
ข้อสังเกต หรือปัญหาอุปสรรคท่ีพบระหว่างการนิเทศ เป็นข้อมูลสารสนเทศเป็นแนวทางการ
ก าหนดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา รวมท้ังการส ารวจหรือสอบถาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาจากครูผู้รับการนิเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาการวางแผนการนิเทศต่อไป74  

สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษามีบทบาทส าคัญเป็นการช่วยพัฒนางานวิชาการเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการการท างานร่วมกันของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  เพื่อให้การท างานของบุคคลได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
 

10. การแนะแนว  
การแนะแนวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถตัดสินใจคิด 

แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ท้ังด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและช่วยเหลือ
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 75 การแนะแนวการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการจัด
การศึกษาซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษามี
ภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา ดังนี้ 1) ก าหนดนโยบายการจัด
การศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) จัดระบบงาน และโครงสร้างองค์กร
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แนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 3) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคน
เห็นคุณค่าของการแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ ครูได้รับความรู้
เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและ การแนะแนวดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 5) คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามรถและ
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหน้าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าช้ัน และ คณะอนุกรรมการแนะ
แนว 6) ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนว และ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 7) ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 8) 
ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน 
ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว และ9) เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน76 

สรุปได้ว่า การแนะแนวเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสถานศึกษาต้องจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
ความเข้าใจในตนเองมากยิ่งขึ้น ให้ครูเห็นคุณค่าของการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
การประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กร ครู ผู้ปกครอง ท าให้จัดการศึกษาได้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ท าให้ทราบถึงปัญหาของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านท่ีบกพร่อง หรือเพิ่มเติมใน
ด้านท่ีถนัดและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น  

 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องจนสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคมว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและตามความต้องการของสังคม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา            
ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกให้
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 40-41. 
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หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยจิตติมา วรรณศรี ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาคือระบบที่
ด าเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 2) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
จะสะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา               
3) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ
สาธารณชน 4) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ77 ส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้อง 
ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึ กษาข้ัน
พื้นฐานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน 2) จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบประกันคณุภาพภายใน
จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่ายสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 3) จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/ แผนยุทธศาสตร์)  
4) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาต้องสร้างระบบ
การท างานทีเ่ข้มแข็งเน้นการมีสว่นร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของ เดมม่ิง (Deming Cycle) หรือที่
รู้กันว่าวงจร PDCA 5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
ด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  6) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามาตรฐานที่ก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และ 7) จัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน78 

                                                             
77

 จิตติมา วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการ
พิมพ์ 3, 2557), 121. 

78 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 44. 
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สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน การจัดท าแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ  
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 แนวจัดการศึกษามาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคลล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชน79 ขณะท่ีโรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชน ในการอบรมส่ังสอนให้ความรู้แก่บุตรธิดาในชุมชนการ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาควรท่ีจะประสานให้ความร่วมมือกับสถาบัน 
องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้ความรู้แก่คนในชุมชนอันเป็นแนวทางท่ีจะช่ วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เมื่อชุมชนเข้มแข็งก็ท าให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษาด าเนิน
ไปด้วยความราบรื่น ก่อให้เกิดความร่วมมือท้ังทรัพยากรและงบประมาณ โดยรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ 
ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติสถานศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนว่า การส่งเสริมความรู้แก่ชุมชนได้แก่ 1) 
การศึกษาความส าเร็จและความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 2) จัดให้ความรู้ สร้าง
ความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ท้องถิ่น 3) การส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 
และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 4) ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว  ชุมชน ท้องถิ่น 80ในส่วนของ

                                                             
79 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 10 
80 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา : บริษัท

น าศิลป์โฆษณา จ ากัด , 2552) 193. 
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กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการส่ งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ดังนี้ 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่น 2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  3) 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ และ 4) พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน81 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นกระบวนการส าคัญท่ีต้อง
ร่วมกันกระท า ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้กระบวนการทางวิชาการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับคนในชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ  

 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
การจัดการศึกษามีความจ าเป็นต้องให้องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ ซึ่งปัจจัยในการส่งเสริมและสนับสนุน การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือการมีส่วนร่วม
นั่นเอง และท่ีส าคัญผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น โดยภาพรวมเป็นการแลกเปล่ียนนเรียนรู้ทางวิชาการซึ่งกันและกันนั่นเอง ถือว่าเป็นส่ิง
ท่ีดีในการศึกษาในยุคปัจจุบันเพราะการศึกษามีการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง การร่วมมือในการจัดการศึกษา
เป็นส่วนดีของสถานศึกษาเพราะนอกจากจะได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ยังได้รับความร่วมมือกในการ
พัฒนากับสถานศึกษาอื่นด้วย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้เสนอไว้ดังนี้ 1) การ
ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน อละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกล้เคียงในเขตพื้นท่ีการศึกษา
เดียวกัน หรือต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กร

                                                             
81 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 45. 
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อื่นท้ังภายในและต่างประเทศ 82 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษามี
ภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น ดังนี้ 1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 3) ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ
ในท่ีอื่นๆ และ 4) จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์
เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับชุมชน การร่วมกิจกรรมร่วมกับ
สถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น83 
 สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ครู และนักเรียนได้รับความรู้ท่ีกว้างขวางขึ้น อีกท้ังเป็นการ
ประสานความร่วมมือกัน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เกิดการแลกเปล่ียนเรียน รู้ซึ่งกันและกัน      
เพื่อระดมทรัพยากรท่ีมีส่วนส าคัญและเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ร่วมกันพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตนเองและสถานศึกษาอื่นรวมท้ังองค์กรอื่นด้วย 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถานประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา 

การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ได้มีการตราไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน
หมวด 2 สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้บุคลล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด

                                                             
82 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวปฏิบัติงานการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551), 32-33. 

83
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 46. 
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ไว้ในกฎกระทรวง และในมตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการจัดการศึกษาอบรม แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 84 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามี
ภาระหน้าท่ีจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และ สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ดังนี้ 1) ประสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น   ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา 2) จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชนปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน อง ค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา 3) ร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและ สถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคล สถาบันศาสนาสถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและ จ าเป็น และ 6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้าน
คุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ85 

 สรุปได้ว่า การส่งเสริม สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน หรือองค์กร
อื่น ๆท่ีจัดการศึกษานั้นสถานศึกษาจะมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีจัด

                                                             
84

 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 10. 

85
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 48. 
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การศึกษา การสร้างสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้การพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
และประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

 
15. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
การวางแผนงานด้านวิชาการเป็นกิจกกรมท่ีมีความส าคัญและสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ

ในการเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีขับเคล่ือนพัฒนางานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งการวางแผนงานด้านวิชาการควรได้รับความร่วมมือจาก
บุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมตามสภาพความต้องการและบริบทของสถานศึกษา ดังท่ี
จิตติมา วรรณศรี ได้อธิบายไว้คือ 1) การก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานท่ีจะสร้างความชัดเจนและความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษารวมท้ัง
การให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของบุคลากรตลอดจนผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ นอกจากนี้การก าหนดปฏิทินเป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมการด าเนินงาน         
การนิเทศ ก ากับติดตาม ให้เป็นไปตามแผนตลอดท้ังปี และบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีก าหนด 2) การ
วางแผนจัดช้ันเรียนเป็นงานส าคัญต้องวางแผนก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาของสถานศึกษาโดยการ
พิจารณาก าหนดเกี่ยวกับจ านวนผู้เรียนในสถานศึกษาและ จ านวนผู้เรียนท่ีจะเข้าใหม่ในปีการศึกษา
นั้นเพื่อน าไปสู่การพิจารณาก าหนดจ านวนช้ันเรียนท่ีจะเปิดสอนของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
อาทิ ระดับช้ันหนึ่ง ๆ ควรจัดช้ันเรียนช้ันละหนึ่งห้องหรือควรจัดมากกว่าหนึ่งห้องเรียนแบ่งผู้เรียนห้อง
ละกี่คนหรือจ านวนผู้เรียนแต่ละระดับช้ันน้อยมากควรควบรวม/ควบรวมหลายระดับช้ันเป็นห้องเรียน
เดียวกันเป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพในการพัฒนาผู้เรียน
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 3) การวางแผนหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผู้บริหารและครูต้องร่วมกันพิจารณาวางแผน
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการน าข้อมูลสารสนเทศจากการวัดและประเมินผล 
รวมท้ังการประเมินหลักสูตรมาพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาว่าผู้เรียนมี
คุณภาพ/บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพียงใด มีข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคในการใช้หลักสูตร
หรือการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง พิจารณาวางแผนก าหนดแนวทางว่า ควรปรับ/เพิ่มเติมหลักสูตร
สถานศึกษาในด้านใด อย่างไร อาทิ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 4) การวางแผนจัดผู้สอนเป็น
การวางแผนจัดครูประจ ารายวิชา ครูประจ าช้ัน หรือครูท่ีปรึกษา ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งมีบริบท
ด้านบุคลากรท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนโดยควร
ยึดหลักการจัดคนให้เหมาะสมกับงานบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะในสาขาใด/งานใดควรจัด
ให้ปฏิบัติงานตามความสามารถ ความถนัด หากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ผู้บริหารควรมีหลักเกณฑ์
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หรือหลักการที่เหมาะสมในการมอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรและช้ีแจง สร้างความเข้าใจ 
รวมท้ังก าหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้ าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล 5) การ
วางแผนอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม เป็นการเตรียมการท่ีส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งจะส่งเสริมและ
เอื้ออ านวยให้ผู้สอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ควรมีการส ารวจ ปรับปรุงให้
สามารถใช้อาคาร สถานท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาคารสถานท่ีส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด เป็นต้น ห้องมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน สามารถใช้
งานได้ดี มีความสะอาด ปลอดภัย มีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างเพียงพอหรือไม่ สภาพแวดล้อม 
ร่มรื่นบรรยากาศการเรียนรู้หรือไม่  ควรปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมมากขึ้นตามบริบทของ 
สถานศึกษา 6) การวางแผนใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้เป็นทรัพยากรส าคัญท่ีจะช่วย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นรวมท้ังสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามท่ี 
ก าหนดจึงควรมีการส ารวจและตรวจสอบว่าส่ือแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ต่าง 
ๆ สามารถใช้การได้ดี หรือมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือไม่ ควรจัดหา เพิ่มเติม
หรือซ่อมแซมเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ตาม จุดมุ่งหมาย และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 7) การวางแผนการวัดและประเมินผล เป็นกระบวนการ ส าคัญท่ีจะช่วย
ตรวจสอบท าให้ทราบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ดังนั้นการวางแผนการวัดและ ประเมินผลควรก าหนด
แนวทางด าเนินการเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิธีการและเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระการ เรียนรู้แต่ละรายวิชา 
รวมท้ังการน าผลการวัดและประเมินมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ต่อไป 8) การ
วางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษา 
ผู้บริหารและผู้สอนควรร่วมกันพิจารณาวางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ต่าง ๆ 
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนหรือในแต่ละรายวิชา โดยก าหนด วัตถุประสงค์ 
ลักษณะกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายช่วงเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด86      
แนวทางการ จัดระเบียบและแนวปฏิบั ติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบ และแนวปฏิบัติกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

                                                             
86

 จิตติมา วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการ
พิมพ์ 3, 2557), 21-22. 
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ด้านวิชาการของ สถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 2) จัดท า
ร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้
และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 3) ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 4) น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ 5) ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

สรุปได้ว่า การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเป็น
กระบวนการเพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ด าเนินการได้อย่าง คล่องตัว 
ถูกต้อง ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความ ต้องการตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
หนังสือแบบเรียนเป็นส่ือการเรียนรู้พื้นฐาน ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก าหนดลักษณะของหนังสือท่ีใช้ใน
ระดับก่อนประถมศึกษา ให้ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ส าหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยท่ีสอดคล้อง ตาม
หลักสูตรปฐมวัยท่ีก าหนดหลักการจัดประสบการณ์ส าหรับผู้เรียนระดับปฐมวัย อายุ 3 -5 ปี เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนเป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชายึดหลักการบูรณาการ
ท่ีว่าหนึ่งแนวคิดผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลาย
ทักษะหลาย ประสบการณ์ส าคัญการท่ีผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือบ่อย ๆ จะท าให้ผู้เรียน
คุ้นเคยกับการใช้หนังสือ และคุ้นเคยกับตัวหนังสือ ส่ิงส าคัญท่ีควรตระหนักคือหากผู้เรียนมี
ประสบการณ์ท่ีดี และมีความสุข ในการใช้หนังสือ จะเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านได้อย่างดียิ่งในอนาคต หนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เรียนเสริมสร้าง ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของผู้เรียน 
ปลูกฝังคุณธรรมเจตคติ ให้ผู้เรียนเกิดนิสัย รักการอ่าน ในส่วนของการด าเนินการของงานบริหาร
วิชาการและพัฒนาการของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เห็นว่าควรส่งเสริมการใช้หนังสือเพื่อการอ่าน การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การคัดเลือกหนังสือ
เรียนจึงมีความจ าเป็นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ให้
กระบวนการคัดเลือกหนังสือไว้ดังนี้ 1) ส ารวจและศึกษารายการหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2) ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
แบบฝึกหัด 3) พิจารณาคัดเลือกแบบเรียน แบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 4) ประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อด าเนินการส่ังซื้อแบบเรียน 
แบบฝึกหัด 5) ประสานหัวหน้าสายช้ันในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัดและตรวจนับ
จ านวน 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้รับหนังสือเรียนเพื่อไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี
ได้รับมอบหมาย87 ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้อง 
ด าเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ 
คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ
เป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริม 
ประสบการณ์หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
และ 3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อประกอบการเรียนการสอน88 

สรุปได้ว่า การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา คือการด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
แบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน ท่ีตรงตามความต้องการของ
ครูผู้สอน ผ่านความเห็นชอบจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาหนังสือเรียน โดยหนังสือท่ีผ่านการ
คัดเลือกมานั้นมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการและ
หลักสูตรของสถานศึกษา 

 

17. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุน
ให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์อื่น วัสดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงิน สนับสนุนการ

                                                             
87 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ ากัด, 2556), 2-5. 

88
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 50. 
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ผลิตและมีการจูงใจให้แก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้ โดยเปิดให้มี การแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม ในมาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรท้ังด้านผู้ผลิต และเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม 
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะใช้ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 67 รัฐต้อง
ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมท้ังการ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่าและ เหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย89 โดยการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งท่ีจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลา อย่างสร้างสรรค์ 
รวมท้ังมีความยืดหยุ่นสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีเรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ทุกประเภท รวมท้ังจากเครือข่าย
การเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งอื่น ๆ ส่ือท่ีจะน ามาใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรจะมีลักษณะดังนี้ 1) เน้นส่ือเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วย ตนเองท้ังของผู้เรียนและผู้สอน 2) 
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าหรือพัฒนาส่ือการเรียนรู้ขึ้นเอง 3) รูปแบบของส่ือการเรียนรู้ควรมี
หลายแบบเพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณค่ากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการ
แสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและส่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหลักสูตรสถานศึกษาจึงไม่จ ากัดเพียงเฉพาะหนังสือเท่านั้น ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้
จากส่ือทุกประเภท 90 ส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาและใช้ ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไว้ดังนี้ 1) จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบายวางแผน ใน
เรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการ เรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 2) พัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมท้ัง
ให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่ง การเรียนรู้ของสถานศึกษา           
3) พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและ เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 4) พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการ

                                                             
89

 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 22. 

90 กระทรวงศึกษาธิการ, วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2553), 12-19. 
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เรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
จัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา91 

สรุปได้ว่า การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาต้องมีการส่งเสริมให้ 
การจัดการเรียนสอนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ โดยการเริ่มจากส่ิงท่ีมีในท้องถิ่นไป
จนถึงนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 
 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา มีรหัสสถานศึกษา 04239.47 ต้ังอยู่ เลขท่ี 39 /10 หมู่ท่ี 3 ต าบล
วั ด แ ค  อ า เ ภ อ น ค ร ชั ย ศ รี  จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์  73120 อี เ ม ล ล์ 
Student_Py@hotmail.com เว็บไซต์สถานศึกษา www.py.ac.th โทรศัพท์ 034-331802-3 
โทรสาร 034-331802 
 

ประวัติโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศต้ังโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2516 โดย
ใช้สมณศักด์ิของหลวงพ่อโพธิ์ ท่านพระครูภัทรญาณ เจ้าอาวาสวัดสัมปทวนในสมัยนั้นต้ังเป็นช่ือ
โรงเรียน ท้ังนี้เพราะหลวงพ่อโพธิ์ ได้อนุญาตให้ใช้ท่ีดินของวัดสัมปทวน จ านวน 22 ไร่ 3 งาน         
96 ตารางวา เป็นสถานท่ีต้ังโรงเรียน ซึ่งต้ังอยู่ เลขท่ี 39 /10 หมู่ 3 ต าบลวัดแค อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม และประชาชนได้ร่วมบริจาคท่ีดินสมทบให้เป็นผืนเดียวกันรวมเป็น 23 ไร่ 3 งาน    
46 ตารางวา 

โรงเรียนเริ่มรับนักเรียนช้ัน ม.ศ.1 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2516 โดยอาศัยโรงเรียนนครชัยศรี    
(วัดแคราษฎร์บ ารุง) สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ต่อมาปีการศึกษา 2517 กรม
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 51. 
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สามัญศึกษาประกาศยุบโรงเรียนนครชัยศรี ซึ่งเปิดสอนระดับประถมศึกษารวมกับโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา ให้เป็นเพียงโรงเรียนเดียวท่ีจัดการเรียนสอนในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2522 โรงเรียน
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2526 คณะครูอาจารย์โรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา น าโดยนายจีรศักด์ิ ไพศาล ผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้นและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกัน
บริจาคเงินซื้อท่ีดินเพิ่มเติมอีกจ านวน 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา รวมท่ีดินท้ังหมด 29 ไร่ 1 งาน 66 
ตารางวา 
 

วิสัยทัศน์ 
เรียนดี มีวินัย เข้าใจเทคโนโลยี ด ารงชีวีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถี

พุทธ  พัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบเรียนรวม 
 

 
เป้าประสงค์  

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและเปิดโอกาสให้มีการเรียนรวม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลได้ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักวิถีพุทธ ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถยกระดับภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร เพื่อการ
เรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัด
ให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ ในการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การน าส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 

4. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถทักษะ ในการบริหาร
จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน ในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

5. พัฒนาโรงเรียนให้คงสภาพเป็นโรงเรียนช้ันดี (โรงเรียนต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนใน
ฝัน) เป็นท่ียอมรับของชุมชน และสังคม โดยจัดอาคารสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก บรรยากาศ 
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และสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่าง
หลากหลาย92 
 
โครงการและกิจกรรมด้านวิชาการ 
 1. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 2. โครงการนิทรรศการทางวิชาการ 

3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและการนิเทศ 
4. โครงการค่ายวิชาการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
5. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
6. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
7. โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
8. โครงการประกวดส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
9. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
10. โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนร่วม 
11. โครงการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
12. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
13. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
14. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
15. โครงการพัฒนาครู แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น93 

 

 
 
 
 
 

 

                                                             
92 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, “รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560” 23 

เมษายน 2561. 
93 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, แผนปฏิบัติการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 

2561, 2560, 19-25. 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ 
 ธีระพร อายุวัฒน์ ท าการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า 1)โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท้ัง17ด้าน 2) ได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ท้ัง 17 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ      
1 ส่วนน า กล่าวคือความเป็นมา ความส าคัญและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 2 แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร์ และคุณลักษณะของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก และ 3 เงื่อนไขของการน าไปใช้ และ 3) ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กมีประโยชน์ และน าไปใช้ได้จริง94  
 วสันต์ ปรีดานันต์ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 7 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน95 
 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่าการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ

                                                             
94 ธีระพร อายุวัฒน์, “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานขนาดเล็ก” (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) ง. 

95 วสันต์ ปรีดานันต์, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) ง. 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0196 

วันชัย พงสุพันธ์ ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า ระดับปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 
3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อเทียบกับระดับปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอน พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ97 

อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล กลุ่มสการศึกษา
ท้องถิ่นท่ี 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 17 ด้าน 
ส่วนคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน และระดับมาก 16 ด้าน ส่วนการบริหารงานวิชาการ
มีความสัมพันธ์กันกับคุณภาพผู้เรียนในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .0198 

เรวดี ซ้อนเพชร ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารวิชาการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และภาวะผู้น าการ

                                                             
96 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์, “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) ง. 

97
 วันชัย พงสุพันธ์, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553), ง. 

98
 อังคณา มาศเมฆ, “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นที่ 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 
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เปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงานวิชาการของโรงเรียน มีความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0199

 

 พระมหาปริญญา เตชปญฺโญ (ปราบชมพู) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่าการบริหารงาน
วิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.92เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนและด้านการใช้
ส่ือการเรียนการสอน100 

กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร) 
พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 11 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน ส่วนแนวทาง
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ควรมีการด าเนินการ ควรมีการวางแผนพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมให้
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมให้ครูมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่ อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน จัดหาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ควรสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน ควรมีแผนพัฒนาปรับปรุงการประกันคุณภาพภายใน สร้างศูนย์บริการทาง
วิชาการให้แก่ชุมชนและควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อแลกเปล่ียนการบริการทาง
วิชาการซึ่งกันและกัน 101 
 

                                                             
99

 เรวดี ซ้อนเพชร, “ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารวิชาการโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556) ง. 

100
 พระมหาปริญญา เตชปญฺโญ (ปราบชมพู),”การบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต,สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556), 77-
78. 

101 กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร)” 
(สารนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), ง. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
แม็คคาที (Mccathy) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอร์ซี่ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวด
วิชาและครู พบว่า ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมีความคิดเห็นแตกต่างกันกับกลุ่มหัวหน้าหมวดวิชา
และครูเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเรื่องการสังเกตการณ์สอนการวัดผลประเมินผล 
การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างยังมีความคิดเห็นตรงกันว่าผู้บริหารควรมีบทบาทรับผิดชอบเอาใจใส่งานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด102 

จอห์นสัน (Johnson) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนโครงสร้าง 
ของโรงเรียนและความเป็นอิสระทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษามลรัฐโอเรกอน ผลการวิจัย 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนกับโครงสร้างของโรงเรียน และ 
โครงสร้างของโรงเรียนกับความเป็นอิสระทางวิชาการของครู แต่ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของ 
ผู้บริหารโรงเรียนกับความเป็นอิสระทางวิชาการของครูมีความชัดเจนน้อยมาก103 

เชสเตอร์ (Chester) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมท่ีท าให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสมรรถภาพสูง 
เนื่องมาจากการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูได้ใช้เทคนิคการสอน
หลายๆวิธี อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในท่ีประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อช่วยเหลือครูใหม่ หาวิธี
วิจารณ์งานของครูแบบติเพื่อก่อโดยไม่ให้เสียก าลังใจ จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เพิ่มเติมแก่คณะครู เพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน และจ่ายเงินค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าท่ีพักแก่
ครูที่ไปอบรมทางวิชาการ104 

อดัม (Adam) ศึกษาพบว่า การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของการขับเคล่ือนงานด้านวิชาการ ได้แก่    
การกระจายอ านาจให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีนโยบายทาง
ทางการศึกษาท่ีชัดเจน แบบทดสอบและการทดสอบระดับชาติ การได้รับการส่งเสริมสนับสนุน     

                                                             
102

 Mccathy ,W.M. The role of ths secondary school principals in New jersey. 
(Dissertation Abstracts International 1971), 12(1) 6011-A 

103
 Dantel Nordwall, Johnson, “Principal vision , Environmental Robustness, 

and Teacher Sense of Autonomy in High School,” Dissertation Abstracts 
International, 1993, 4161-A. 

104 Chester,W.M. An introduction to school administration selected reading. 
(New York:  Mcmilan 1996) 
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จากภาคเอกชน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน
เป็นอย่างดี บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การมีส่วน 
ร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน การเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ และการมีชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง105  

เชา (Zhao) ศึกษาพบว่า การปฏิบัติท่ีดีเลิศของงานวิชาการ ประกอบด้วย การมีมาตรฐาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา การมีครูและบุคลากรท่ีมี
ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน การมีนโยบายจากส่วนกลางท่ีชัดเจน ผู้บริหารมีแนวคิด 
ท่ีสร้างสรรค์และสังคมให้การยอมรับในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา106 
 เดวิด (David) ได้ท าการศึกษาพบว่า การปรับปรุงงานวิชาการของครูผู้สอนจะมีส่วนท่ีช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดียิ่งขึ้น ท้ังนี้เพราะการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดของครูในด้านต่าง ๆ เช่น การ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม การให้ความเสมอภาคกับผู้เรียนทุกคน 
การมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาร่วมในการเรียนการสอน เป็นต้น โดยครูผู้สอน ต้องมีการพัฒนาตน
เพื่อหาวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีดีและเหมาะสมกับผู้เรียนมาใช้เพื่อท าให้เกิดคุณภาพในช้ันเรียน
ของตน107 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
105Paul, Adams, “Considering Best Practice : The Social Construction of 

Teacher Activity and Pupil Learning as Performance" Cambridge journal of Education 
38, 3 (September 2008) : 375-382. 

106 Yong, Zhao, “Commenth on the common core Standards Initiative,” AASA 
Journal of Scholarship 6, 3 (May 2009) : 46-54. 

107 David, Wakelyn, "Rising Rigor, Getting Results : Lessons Learned from AP 
Expansion” NGA Center for Best Practices 44, 8 (November 2009) : 8-10. 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ซึ่งการวิจัย
ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) ซึ่งใช้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เพื่อการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิ จัยได้ก าหนด
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป็นการศึกษาข้อมูล 
สถิติ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ต าราต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ เอกสารต่าง ๆ เช่น รายงานการ
ประชุม รายงานการวิจัย งานวิจัย การสัมมนาทางวิชาการ รายงานประจ าปี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังในและต่างประเทศ โดยน าผลท่ีได้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลมาจัดท าเป็นโครงร่างการวิจัยขึ้น 
โดยแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่านอื่น ๆ    
ท่ีแนะน า 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยสร้างและน าเครื่องมือ ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงได้รับค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และน าเครื่องมือท่ีได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเป็นประชากรหลังจาก
ได้ข้อมูลแล้ว ได้น าข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูล และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเพื่อแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการเขียนรายงานการวิจัย โดย
รายงานความก้าวหน้า เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพื่อขอค าแนะน าและตรวจสอบ 
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ปรับปรุงข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ และจ าท ารายงานการวิจันฉบับสมบูรณ์เสนอ ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย          
ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากรผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย (Research design) 

 เพื่อให้งานวิจัยในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเป็นวิจัยแบบเชิงพรรณนา 
(Description Research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยในลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว โดยศึกษาสภาวการณ์ไม่
มีการทดลอง (the one shot, non-experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผังได้
ดังนี้ 
 
                                                                         O 
                                                                
     

                                             s                        x 

 
 เมื่อ S  หมายถึง     ประชากรท่ีศึกษา 

  X  หมายถึง     ตัวแปรท่ีศึกษา 
  O  หมายถึง     ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 

ประชากร  

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 51 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน และครู 
49 คน ท้ังนี้ไม่นับรวมผู้วิจัย 
 
 



  

 

69 

ตัวแปรที่ศึกษา  

 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษามีรายละเอียด
ดังต่อนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ในการท างาน  
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามแนวทาง
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา    
พ.ศ. 2550  ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.1  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการท่ีระบบการศึกษามีการกระจายอ านาจให้กับสถานศึกษาใน
การจัดท าหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับบริบท สภาพความเป็นอยู่และความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างในการ่วมมือในผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตร และจัดการศึกษา โดยมีการก าหนดเป้าหมาย จุดเน้น และคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับความต้องการในระดับชาติ และใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 การวางแผนด้านวิชาการ หมายถึง การวางแผนด้านวิชาการโดยรวบรวมข้อมูลและการ
ก ากับดูแล นิเทศ ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ นับว่ามีความส าคัญอย่างมากในการบริหารสถานศึกษา 
เพราะการบริหารด้านวิชาการท่ีดี จะช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบ มีแบบแผน มีขั้นตอนใน
การด าเนินงานท่ีชัดเจน ท าให้มีการก ากับดูแล นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของงานวิชาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าแผนการเรียนรู้และ การ
จัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง มี
การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ สถานศึกษา การจัดโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดย
จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการ เรียนการสอน การนิเทศ 
ติดตามการใช้หลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
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2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผสมผสานสารถ
ความรู้ด้านต่าง ๆ รวมท้ังปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ ศึกษาค้นคว้า พัฒนารูปแบบ กระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็ นต้นแบบให้กับ
สถานศึกษาอื่น 

2.6 การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การก าหนด 
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ระดับประเทศ จัดท าเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและการประเมินผลของ โรงเรียน 
วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน ประเมินผลการเรียน
ทุกช่วงช้ัน จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน อนุมัติผล การประเมินการเรียน
ด้านต่าง ๆ แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอน ผลการเรียน 

2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง การก าหนดนโยบายและ
การใช้แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภาระงานท่ีจะน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ โดยผู้บริหาร ครู และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแสวงหาข้อมูลเพื่อท่ีจะได้สารสนเทศ น าปัญหาท่ีพบมาพัฒนาผู้เรียน มาพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพท่ีดีมากยิ่งขึ้น 
และสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

2.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มีการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ เป็นภารกิจท่ีส าคัญท่ีสถานศึกษาต้องจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน มีการส่งเสริมกับชุมชนในการร่วมกันใช้แหล่งเรียนรู้ หรือจัดให้มี
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้เดิม จัดการแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีส่ิงสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และ
มีการจัดระบบข้อมูลของแหล่งเรียนรู้ท่ีดี และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและ
ต่างประเทศ 

2.9 การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีสร้างความตระหนักให้กับครูและผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้มีความเข้าใจในกระบวนการนิเทศ ว่าเป็นกระบวนการใช้เหตุผลในการนิเทศ
เพื่อพัฒนา ซึ่งมีบทบาทส าคัญเป็นการช่วยพัฒนางานวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการการท างานร่วมกันของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้การท างานของบุคคลได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีคุณภาพท่ีดีมากยิ่งขึ้น และ
ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา 
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2.10 การแนะแนว หมายถึง การแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา เป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีสถานศึกษาต้องจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในตนเองมากยิ่งขึ้น ให้ครู
เห็นคุณค่าของการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการประสานความร่วมมือกันระหว่าง
องค์กร ครู ผู้ปกครอง ท าให้จัดการศึกษาได้เหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้ทราบถึงปัญหาของผู้เรียน และ
ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านท่ีบกพร่อง หรือเพิ่มเติมในด้านท่ีถนัดและมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 

2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน การจัดท าแผนการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด มีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ หมายถึง การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น เป็นกระบวนการส าคัญท่ี
ต้องร่วมกันกระท า ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้กระบวนการทาง
วิชาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับคนในชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงาน 
อื่น ๆ 

2.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น หมายถึง 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของผู้เรียน เป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ครู และนักเรียนได้รับความรู้ท่ี
กว้างขวางขึ้น อีกท้ังเป็นการประสานความร่วมมือกัน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อระดมทรัพยากรท่ีมีส่วนส าคัญและเป็นประโยชน์ในการจัด
การศึกษา ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตนเองและสถานศึกษาอื่นรวมท้ังองค์กรอื่น
ด้วย 

2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาน
ประกอบการอื่นท่ีจัดการศึกษา หมายถึงการประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีจะร่วมกันจัดการศึกษา เป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ๆ ท่ีจัดการศึกษานั้น
สถานศึกษาจะมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีจัดการศึกษา การสร้าง
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สัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้การพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและประสบผลส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

2.15 การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เป็นการจัดระเบียบและแนว
ปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเป็นกระบวนการเพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่าง
มีระบบระเบียบ ด าเนินการได้อย่าง คล่องตัว ถูกต้อง ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ ต้องการตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ี 
ก าหนดไว้ 

2.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินการให้ได้มา
ซึ่งแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน ท่ีตรงตามความต้องการของ
ครูผู้สอน ผ่านความเห็นชอบจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาหนังสือเรียน โดยหนังสือท่ีผ่านการ
คัดเลือกมานั้นมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทและความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการและ
หลักสูตรของสถานศึกษา 

2.17 การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยสถานศึกษาต้องมีการก าหนดนโยบาย 
วางแผนในการจัดหาส่ือ มีการส่งเสริมให้ การจัดการเรียนสอนบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยการ
พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ 
โดยการเริ่มจากส่ิงท่ีมีในท้องถิ่นไปจนถึงนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล     
มีจ านวน 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตัวเลือกท่ีก าหนดไว้ให้ (forced choice) ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ต าแหน่งหน้าท่ี 
และ5) ประสบการณ์ในการท างาน  

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตามตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
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กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)  โดยก าหนดค่าน้ าหนัก
คะแนนของแต่ละระดับเป็นดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง   การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

ฉบับท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยสังเคราะห์จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
ฉบับท่ี 1 เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตในระดับต่ า โดยการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน และ
ครูผู้สอน 2 คน 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการท่ีพัฒนาขึ้นโดย นายภาณุวัฒน์ กาศแก้ว ซึ่งมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.60 - 1.00 และค่าความเช่ือมั่น (reliability) เท่ากับ 0.935108 

2. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผู้
ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                                                             
108

 ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว, “มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2559), 88-90. 
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 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกหนังสือในการขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ไปยังสถานศึกษาโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เพื่อขอความร่วมมือให้ 
ผู้บริหาร และครูผู้สอนตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และให้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามคืนผู้วิจัยด้วยตนเอง  

2. ผู้วิจัยได้น าประเด็นการบริหารงานวิชาการท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยในแต่ละด้านจาก
แบบสอบถาม มาจัดท าเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน รวมจ านวน 5 คน โดย
ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองและน าผลการสัมภาษณ์ไปสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ใช้โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มาแล้วผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม  
    1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีข้อมูลท่ี

สมบูรณ์เท่านั้น 
    1.2 ตรวจคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
    1.3 จัดท าตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับ

แผนการวิเคราะห์ข้อมูล และระเบียบทางสถิตท่ีใช้ 
    1.4 น ามาจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
    1.5 น าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 
2. ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยท าการสังเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้ง ผู้วิจัยได้ใช้ใช้สถิติในการ 
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean ; ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation ; ) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ
เบสท์ 109 มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ในการแสดงความคิดเห็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อทราบ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

 

 

 

 

                                                             
109 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice – Hall Inc.,1970), 190. 
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สรุป 

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 อยู่ในระดับใด และ 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทร
ญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นอย่างไร โดยใช้กฎกระทรวงว่า
ด้วยวิธีการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนด้านงานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล 
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว  
11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท าทะเบียนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและ
การใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวิจัยครั้งนี้ใช้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 2 คน และครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
จ านวน 49 คน รวมจ านวน 51 คน ท้ังนี้ไม่รวมผู้วิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean ; ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation ; ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามถึงผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน และครูผู้สอน จ านวน 41 คน ได้รับ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมาทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean ; 

) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; ) น าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบ  
ค าบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 51 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าก ลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน และ
ครูผู้สอน จ านวน 41 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ใน
การท างาน โดยใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

 
ผู้บริหาร 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
/ หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู ้

 
ครูผู้สอน 

 
รวม 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ร้อย
ละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
1 
1 

 
1 
7 

 
8 
33 

 
10 
41 

 
19.60 
80.40 

รวม 2 8 41 51 100 
อาย ุ
1. ต่ ากว่า 25 ปี 
2. อายุ 26 – 35 ปี 
3. อายุ 36 – 45 ปี 
4. อายุ 46 ปีขึ้นไป 

 
- 
- 
1 
1 

 
- 
6 
1 
1 

 
- 

19 
15 
7 

 
- 

25 
17 
9 

 
- 
49.02 
33.33 
17.65 

รวม 2 8 41 51 100 
ระดับการศึกษา 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

 
- 
- 
2 
- 

 
- 
5 
2 
1 

 
- 

30 
11 
- 

 
- 

35 
15 
1 

 
- 
68.63 
29.41 
1.96 

รวม 2 8 41 51 100 
ประสบการณ์ในการ
ท างาน  
1. ต่ ากว่า 10 ปี 
2. 11 – 20 ปี 
3. 21 – 30 ปี 
4. 31 ปี ขึ้นไป 

 
 
- 
1 
- 
1 

 
 
7 
- 
- 
1 

 
 

31 
1 
4 
5 

 
 

38 
2 
4 
7 

 
 
74.51 
3.92 
7.84 
13.73 

รวม 2 8 41 51 100 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือจ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.40 เป็นเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60 ในจ านวนนี้ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
26-35 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 49.02 รองลงมาคือ 36-45 ปี จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 
33.33 อายุ 46 ปีขึ้นไป มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 และไม่มีผู้ให้ข้อมูลท่ีอายุน้อยกว่า     
25 ปี ส่วนระดับการศึกษา ปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุดคือ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 68.63 รองลงมา
คือปริญญาโท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และน้อยท่ีสุดคือปริญญาเอก 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.96 ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ขณะท่ีประสบการณ์ในการ
ท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 10 ปี มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 74.51 
รองลงมาคือ 31 ปีข้ึนไป มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73 มีอายุ 21-30 ปีจ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.84 และน้อยท่ีสุดมีประสบการณ์ในการท างาน 11-20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92  
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

ในการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เพื่อตอบค าถามของการ

วิจัยข้อท่ี 1 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean ; ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation ; ) จากผู้ให้ข้อมูล 51 คน แล้วน าไปเปรียบเทียบตามแนวคิดของ
เบสท์  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภทัรญาณวิทยาโดยภาพรวม 
N = 51 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
 

12 
13 
 

14 
 
 

15 
 

16 
17 

การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
การวางแผนงานด้านวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา 
การแนะแนว 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.77 
 

3.96 
3.88 
4.01 
3.88 
3.95 

 
3.87 
3.73 
3.96 
3.99 
3.95 

 
3.89 
3.93 

 
3.89 

 
 

3.94 
 

4.00 
4.00 

0.56 
 

0.52 
0.55 
0.53 
0.49 
0.57 

 
0.47 
0.56 
0.57 
0.53 
0.60 

 
0.54 
0.49 

 
0.54 

 
 

0.54 
 

0.62 
0.44 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.92 0.44 มาก 
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จากตารางท่ี 5  พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.92,  = 0.44) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหมด 17 ด้าน โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง 3.55 – 4.49 
โดยพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ได้แก่  การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.01,  = 0.53) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา          

( = 4.00,  = 0.44) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ( = 4.00,  = 0.62) 

การแนะแนว ( = 3.99,  = 0.53) การนิเทศการศึกษา ( = 3.96,  = 0.57) การวางแผนงาน

ด้านวิชาการ ( = 3.96,  = 0.52) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

( = 3.95,  = 0.57) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( = 3.95, 

 = 0.60) การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  ( = 3.94,             

 = 0.54) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ( = 3.93, 

 = 0.49) การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ( = 3.89,  = 0.54) การส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา ( = 3.89,  = 0.54) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( = 3.88,  = 0.49) การ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( = 3.88,  = 0.55) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา ( = 3.87,  = 0.47) การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่น ( = 3.77,  = 0.56) และการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ( = 3.73,        

 = 0.56) เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของความเห็นของประชากรพบว่า อยู่ระหว่าง  = 0.42            
– 0.62 แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกัน 

 

 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สามารถวิเคราะห์เพื่อหาค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางท่ี 6 - 22 และมีค าอธิบายประกอบตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา ด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกีย่วกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 

 

สถานศึกษามีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 
สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน เพื่อให้   
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และ สามารถ
น าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน ชีวิตประจ าวันได้ 
สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการท่ีมีบริการแบบให้เปล่า 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคมและ
สามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
สถานศึกษาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากร
ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผูกพันต่อท้องถิ่น 

3.80 
 

3.86 
 
 

3.66 
 
 

3.76 
 
 
 

3.78 
 

0.63 
 

0.72 
 
 

0.95 
 
 

0.76 
 
 
 

0.64 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 3.77 0.56 มาก 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.77,  = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 5 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุดคือ สถานศึกษาสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น        

( = 3.86,  = 0.72) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับท้องถิ่น ( = 3.80,  = 0.63) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดการ
บริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และ สามารถน าเอา

ประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน ชีวิตประจ าวันได้ ( = 3.66,  = 0.95)  เมื่อพิจารณาค่าส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.63 – 0.95 แสดงว่าประชากร มีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 
อย่างไรก็ดีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพียงข้อเดียวคือ สถาน ศึกษา จัดการบริ การวิชาการ ท่ีมี ค่ า      
ตอบแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และ สามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ใน

การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ ( = 0.95) ดังนั้นประชากรมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ 
ยกเว้นข้อท่ี 3 ไม่สอดคล้องกัน 

ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา ด้านการวางแผนด้านวิชาการ 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
5 
 
6 

 
7 
 

 
8 
 
 
 
 

ผู้บริหารร่วมมือกับครูผู้สอนในการก าหนดแนวทาง              
การพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านงานวิชาการของสถานศึกษา 
ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจ                  
แนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องก าหนดแนวทาง        
การติดตามการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประเมินผล           
การพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมิน 
สถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการ 
สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ขึ้นโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายใน
สถานศึกษารวมท้ังชุมชน       
สถานศึกษามีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระ              
การเรียนรู้โดยก าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
  

3.98 
 

3.90 
 

3.80 
 

3.98 
 

4.00 
 

3.84 
 

4.04 
 

 
4.01 

 
 
 
 

0.76 
 

0.76 
 

0.72 
 

0.73 
 

0.66 
 

0.76 
 

0.72 
 

 
0.76 

 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 
มาก 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

9 สถานศึกษาก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะ             
แก่กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

4.04 
 

0.77 
 

มาก 
 

รวม 3.96 0.52 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนด้านวิชาการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 

( = 3.96,  = 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 9 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตมากท่ีสุด มี 2 ข้อ คือ สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ขึ้นโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายในสถานศึกษารวมท้ังชุมชน ( = 4.04,  = 0.72) และ 
สถานศึกษาก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะแก่กลุ่มงานท่ี เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน       

( = 4.04,  = 0.77)  รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้

โดยก าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ( = 4.01,             

 = 0.76) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ส ารวจแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา ( = 3.80,  = 0.72)  เมื่อพิจารณาค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.66 – 0.77 แสดงว่าประชากร มีความเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 

 
5 
 
6 
 
7 

สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ            
ในการจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบและนอกระบบ 
โรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย 
สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนท้ัง ในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน 
สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด 
สถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์จาก
การเรียนรู้นัน้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
สถานศึกษามุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
สถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตามสภาพ
ความเป็นจริง 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
นักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มี คุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.71 
 
 

3.86 
 
 

3.88 
 

4.04 
 

3.88 
 

3.75 
 

4.05 

0.76 
 
 

0.80 
 
 

0.86 
 

0.75 
 

0.81 
 

0.66 
 

0.73 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.88 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่

ในระดับ  มาก ( = 3.88,  = 0.55) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 7 ข้อ โดยข้อท่ี
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ

นักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มี คุณภาพชีวิตท่ีดี ( = 4.05,  = 0.73) รองลงมาคือ 
สถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 



  

 

86 

( = 4.04,  = 0.75) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ ในการจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบและนอกระบบ โรงเรียน การเรียน

แบบตามอัธยาศัย ( = 3.71,  = 0.76)  เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.66 – 0.86 แสดงว่าประชากรมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ข้อท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องกันคือ 
สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอน

ท้ัง ในระบบและนอกระบบโรงเรียน ( = 0.80) สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด ( = 0.86) และสถานศึกษามุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( = 0.81) ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้อง
กัน ยกเว้นข้อท่ี 2,3 และ 5 ไม่สอดคล้องกัน 

 

ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
 
 

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดี                
ยิ่งขึ้น 
สถานศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบหลักสูตรอย่าง              
ชัดเจน 
สถานศึกษาได้ศึกษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมและการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรอยู่เสมอ 
สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
กับบริบทและสภาวะการเปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพ          
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
 

4.08 
 

3.94 
 

4.06 
 

3.96 
 

3.98 
 
 
 
 

0.63 
 

0.76 
 

0.65 
 

0.77 
 

0.71 
 
 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

6 
 
 
7 

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง                 
อย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และ 
พัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ 
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ 
สภาพแวดล้อมในบริบท 

4.01 
 
 

4.04 

0.71 
 
 

0.80 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 4.01 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 

มาก ( = 4.01,  = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 7 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่า

มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ( = 4.08,          

 = 0.63) รองลงมาคือ สถานศึกษาได้ศึกษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงสาระการเรียนรู้ กิจกรรมและ

การจัดประสบการณ์ในหลักสูตรอยู่เสมอ ( = 4.06,  = 0.65) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อย

ท่ีสุดคือ สถานศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบหลักสูตรอย่างชัดเจน ( = 3.94,  = 0.76) เมื่อ
พิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.63 – 0.80 แสดงว่าประชากร มีความเห็นไม่
สอดคล้องกัน อย่างไรก็ดีมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพียงข้อเดียวคือ สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบริบท ( = 0.80) ดังนั้นประชากรมีความเห็นสอดคล้องกันเป็น
ส่วนใหญ่ ยกเว้นข้อท่ี 7 ไม่สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 

 
 
6 

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ         
ของผู้เรียน 
สถานศึกษาส่งเสริมการนิเทศ ติดตามและก ากับให้ครู              
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
สถานศึกษามีการด าเนินการปรับปรุง เปล่ียนแปลง                  
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรอยู่เสมอ 
สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมพฤติกรรมอัน 
เนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัว 
ผู้สอนและผู้เรียน 
สถานศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก 
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอนและ
ผู้เรียน 

3.90 
 

4.00 
 
 

3.98 
 

3.71 
 
 

3.86 
 
 

3.80 

0.61 
 

0.66 
 
 

0.68 
 

0.67 
 
 

0.69 
 
 

0.75 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.88 0.49 มาก 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( = 3.88,  = 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมการนิเทศ ติดตามและก ากับให้ครู จัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( = 4.00,  = 0.66) 
รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันต่าง ๆ ท่ี
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เกี่ยวข้อง   ( = 3.98,  = 0.68) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการ
ด าเนินการปรับปรุง เปล่ียนแปลงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ หลักสูตรอยู่

เสมอ       ( = 3.71,  = 0.67)  เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.61 
– 0.75 แสดงว่าประชากร มีความเห็นสอดคล้องกัน 

 

ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 

สถานศึกษามีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล            
ทางวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตรวจสอบ               
และการวัดและน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นรูปแบบกระบวนการ 
จ านวนตัวเลขปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับวัตถุ ส่ิงของ              
ตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นแบบกระบวนการ         
จ านวนตัวเลข ปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับบุคคล             
ตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
สถานศึกษามีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลท่ีได้ 
มาตรฐาน 
สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผล ด้านทักษะ และ 
ประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีเกิดจากการศึกษาท้ังในระบบ              
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

3.94 
 

4.02 
 

4.08 
 
 

3.94 
 
 

3.82 
 

3.90 

0.65 
 

0.62 
 

0.66 
 
 

0.76 
 
 

0.89 
 

0.78 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.95 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
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เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.95,  = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากท้ัง 6 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นรูปแบบ
กระบวนการ จ านวนตัวเลขปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับวัตถุ ส่ิงของ ตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้                 

( = 4.08,  = 0.66) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตรวจสอบและการวัด

และน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ( = 4.02,  = 0.62) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต

น้อยท่ีสุดคือสถานศึกษามีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน  ( = 3.82,                  

 = 0.89)  เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.62 – 0.89 แสดงว่า
ประชากรมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ดีมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียงข้อเดียวคือ  

สถานศึกษามีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน  ( = 0.89) ดังนั้นประชากรมี
ความเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นข้อท่ี 5 ไม่สอดคล้องกัน 

 

ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
โดยเน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหาเพื่อพัฒนา และ
แก้ไข 
สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน สามารถเรียนรู้      
เกิดทักษะ มีการพัฒนา วิจัย และน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการวิจัย         
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการเรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ผู้เรียน             
มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเป็นเลิศ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าตัดสินใจหาวิธี 
แก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 

3.88 
 

3.96 
 
 

3.78 
 

3.92 
 

3.82 

0.65 
 

0.60 
 
 

0.67 
 

0.59 
 

0.65 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.87 0.47 มาก 
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จากตารางท่ี 12 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.87,  = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง      
5 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้เรียน สามารถ

เรียนรู้ เกิดทักษะ มีการพัฒนา วิจัย และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ( = 3.96,  = 0.60) 
รองลงมาคือ สถานศึกษามีการเรียนรู้กระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเป็นเลิศ 

( = 3.92,  = 0.59) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหาร

ร่วมมือกับครูในการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ( = 3.78,  = 0.67)  
เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 – 0.67 แสดงว่าประชากรมีความเห็น
สอดคล้องกัน 

 

ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

 
5 

สถานศึกษามีการส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน             
มีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้             
จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น 
ครู เพื่อน สังคม บุคลในท้องถิ่นสถานศึกษามีการจัดให้
มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น สถานท่ีต่าง ๆ วัด 
อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ 
สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ประเภทส่ือการ
สอนประเภทต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ส่ิงพิมพ์ 
และเอกสารต่าง ๆ 

4.06 
 

3.90 
 

3.78 
 

3.24 
 

 
3.67 

0.73 
 

0.81 
 

0.76 
 

1.01 
 

 
0.71 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

 
มาก 

รวม 3.73 0.56 มาก 
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จากตารางท่ี 13 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับ มาก ( = 3.73,  = 0.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และระดับปาน

กลาง 1 ข้อ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ระหว่าง ( = 3.24 – 4.06) โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก

ท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ ( = 4.06, 

 = 0.73) รองลงมาคือ สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล

ข่าวสาร สารสนเทศ นวัตกรรม เทคโนโลยี ( = 3.90,  = 0.81) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อย
ท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น สถานท่ีต่าง ๆ วัด อุทยาน

ประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ ( = 3.24,  = 1.01)  เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.71 – 1.01 แสดงว่าประชากรมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ข้อท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้อง
กันคือ สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี ( = 0.81) และสถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น 

สถานท่ีต่าง ๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ ( = 1.01) ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ยกเว้นในข้อท่ี 2 และ 4 ไม่สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการนิเทศ
การศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ส่งเสริม            
เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
ยิ่งขึ้น 
สถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ
ครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้ ทัศนคติ 
ประสบการณ ์และทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาและร่วมกันกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการ            
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท่ีส่งผลให้ได้ประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ ท่ีวางไว้ 
สถานศึกษามีจุดมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเช่ือมั่น สามารถพัฒนารูปแบบ            
การจัดเรียนการสอนสนองต่อความต้องการผู้เรียน 

3.86 
 
 

4.02 
 

3.96 
 

4.10 
 
 

3.82 
 
 

4.00 

0.72 
 
 

0.81 
 

0.75 
 

0.73 
 
 

0.71 
 
 

0.72 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.96 0.57 มาก 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก         

( = 3.96,  = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาและร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนเพื่อหาแนวทาง

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ( = 4.10,  = 0.73) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการ

ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ( = 4.02,  = 0.81) 
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และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการท่ีส่งผลให้ได้ประสิทธิผลตามเกณฑ์ ท่ีวางไว้ ( = 3.82,  = 0.71)  เมื่อ
พิจารณาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.71 – 0.81 แสดงว่าประชากรมีความเห็นไม่
สอดคล้องกัน อย่างไรก็ดีมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียงข้อเดียวคือ สถานศึกษามีการปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ( = 0.81) ดังนั้นประชากรมี
ความเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นข้อท่ี 2 ไม่สอดคล้องกัน 

 

ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการแนะแนว 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลใน
ด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้รู้จัก เข้าใจและเลือก
ศึกษาได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการ และ
ความสามารถของผู้เรียน 
สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษา
ทุกระดับช้ันเพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา                 
ความเฉลียวฉลาดอย่างเต็มท่ีตามขีดความสามารถ                
สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ถูกต้อง 
สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษา
ทุกระดับช้ันเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ เต็ม
ความสามารถทุกด้าน ปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
สถานศึกษาจัดกระบวนการประเมินผล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน สังคม ชุมชน/ท้องถิ่น 
สถานศึกษาสร้างหลักประกันแก่ผู้รับบริการว่า                
การจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงาน          
ท่ีได้มาตรฐาน เช่ือถือได้ 

3.92 
 
 
 

3.94 
 
 
 

3.96 
 
 
 

4.08 
 
 
 

4.10 
 

0.82 
 
 
 

0.68 
 
 
 

0.69 
 
 
 

0.71 
 
 
 

0.61 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
6 
 
 

สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
การศึกษาทุกประการ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์          
ท่ีสูงขึ้น สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษา           
ก าหนดไว้ 

3.92 
 
 

0.77 มาก 

รวม 3.99 0.53 มาก 
  

จากตารางท่ี 15 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการแนะแนว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.99,   

 = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก
ท่ีสุด คือ สถานศึกษาสร้างหลักประกันแก่ผู้รับบริการว่าการจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ มีการ

ปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน เช่ือถือได้ ( = 4.10,  = 0.61) รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดกระบวนการ
ประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้เรียน สังคม ชุมชน/ท้องถิ่น ( = 4.08,  = 0.71) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อย
ท่ีสุด คือ สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้
รู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการ และความสามารถของผู้เรีย น    

( = 3.92,  = 0.82) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.61 – 0.82 
แสดงว่าประชากรมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ดีมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียงข้อเดียวคือ 
สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้รู้จัก เข้าใจ

และเลือกศึกษา ได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการ และความสามารถของผู้เรียน ( = 0.82) 
ดังนั้นประชากรมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นข้อท่ี 1 ไม่สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
1 

 
 
 

2 
 

 
3 
 
 

 

สถานศึกษาจัดกระบวนการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้เรียน/สังคม/
ชุมชน/ท้องถิ่น 
สถานศึกษาสร้างหลักประกันแก่ผู้รับบริการว่าการจัด
การศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีได้
มาตรฐาน เช่ือถือได้ 
สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาทุกประการ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น สามารถบรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด
ไว้แล้ว 

3.94 
 
 
 

3.94 
 
 

3.98 

0.76 
 
 
 

0.68 
 
 

0.71 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.95 0.60 มาก 
 

  จากตารางท่ี 16 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.95,  = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากท้ัง 3 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีคุณภาพตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกประการ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น สามารถบรรลุ

ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้แล้ว ( = 4.98,  = 0.71) รองลงมา คือ สถานศึกษาสร้าง
หลักประกันแก่ผู้รับบริการว่าการจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐาน 

เช่ือถือได้ ( = 3.94,  = 0.68) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาจัด
กระบวนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ

ส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้เรียน/สังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น ( = 3.94,  = 0.72) และ เมื่อพิจารณาค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.68 – 0.76 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล มีความเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

สถานศึกษาเผยแพร่สนับสนุนให้ชุมชน สังคม ท้องถิ่น                
มีส่วนร่วมในการรับรู้กระบวนการด าเนินงาน 
สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดยจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายในชุมชนท้ังสายอาชีพ สายสามัญ                  
และตามอัธยาศัย 
การปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพ              
เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง            
ความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ 
สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน และผู้เรียนในชุมชน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ให้มีองค์ความรู้และสามารถใช้ชีวิตร่วมกัน             
ในสังคมได้ 
สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมและสร้างศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน 

3.98 
 

3.80 
 
 

3.92 
 
 

3.92 
 
 

3.82 

0.76 
 

0.78 
 
 

0.72 
 
 

0.72 
 
 

0.74 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.89 0.54 มาก 
 

  จากตารางท่ี 17 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.89,  = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง      
5 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาเผยแพร่สนับสนุนให้ชุมชน สังคม 

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับรู้กระบวนการด าเนินงาน ( = 3.98,  = 0.76) รองลงมามีอยู่ 2 ข้อ ท่ี
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากัน คือ การปฏิบัติในกิจกรรมบริการวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อตอบสนองความ

ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ ( = 3.92,  = 0.72) และ 
สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน และผู้เรียนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ ให้มีองค์ความรู้และสามารถ

ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้ ( = 3.92,  = 0.72) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด              
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คือ  สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดยจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในชุมชนท้ังสายอาชีพ 

สายสามัญและตามอัธยาศัย ( = 3.80,  = 0.78)  เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.72 – 0.78 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล มีความเห็นสอดคล้องกัน 

 

 
ตารางท่ี 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

 
5 
 
 
6 
 
 
7 

สถานศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปล่ียนองค์
ความรู้กับสถาบันอื่นในการพัฒนางานด้านวิชาการ 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองค์กรการศึกษาต่าง ๆ ท้ังสถานศึกษาของรัฐ   
และเอกชน 
สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ           
ในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาต่าง ๆ                   
ท้ัง สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน 
สถานศึกษามีการจัดต้ังงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนา             
งานวิชาการ 
สถานศึกษามีการติดต่อ ส่ือสารกับสถานศึกษาท่ี ใกล้เคียง
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ี การศึกษา
ภายในประเทศ 
สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุน                 
การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการเพื่อประสิทธิภาพ 
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ 
สถานศึกษาได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้การสนับสนุน               
การจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ 

3.92 
 

3.96 
 
 

4.04 
 
 

3.94 
 

3.94 
 
 

3.88 
 
 

3.88 

0.66 
 

0.63 
 
 

0.60 
 
 

0.81 
 

0.73 
 
 

0.68 
 
 

0.77 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

รวม 3.93 0.49 มาก 
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  จากตารางท่ี 18 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.93,  = 0.49) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 7 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการ
ส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรทางการศึกษาต่าง ๆ                

ท้ังสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ( = 4.04,  = 0.60) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรการศึกษาต่าง ๆ ท้ังสถานศึกษาของรัฐ และ

เอกชน ( = 3.96,  = 0.63) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาได้ร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาการท่ี ส่งผลต่อคุณภาพทางการจัด

การศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ( = 3.88,  = 0.77) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60 – 0.81 แสดงว่าประชากรมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ดีมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพียงข้อเดียวคือ สถานศึกษามีการจัดต้ังงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนา             

งานวิชาการ ( = 0.81) ดังนั้นประชากรมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นข้อท่ี 4             
ไม่สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ท่ีจัดการศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 

 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
6 

 

สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพื่อพัฒนาส่งเสริม          
งานด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอก 
สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้กับชุมชน/สังคม           
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือของทุก
ฝ่าย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เจต
คติ ท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้          
ในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียน            
การสอนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีคุณภาพ                 
เพิ่มมากขึ้น 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการศึกษา 
และด้านอื่น ๆ เพื่อความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อชุมชน 

3.82 
 

3.69 
 
 

3.94 
 

4.04 
 

3.96 
 
 

3.86 

0.77 
 

0.76 
 
 

0.68 
 

0.66 
 

0.72 
 
 

0.69 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.89 0.54 มาก 
 

 จากตารางท่ี 19 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิช าการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( = 3.89,   = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 6 ข้อ โดยข้อท่ีมี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ ใน

สถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ( = 4.04,  = 0.66) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ( = 3.96,  = 0.72) 
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และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้กับชุมชน/สังคม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ( = 3.69,  = 0.76) เมื่อพิจารณาค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.66 – 0.77 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล มีความเห็นสอดคล้องกัน 

 

ตารางท่ี 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการจัดท าระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 
 
6 
 
7 

 

สถานศึกษามีการก าหนดกระบวนการการด าเนินงาน        
เพื่อสร้างแนวปฏิบัติ ของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่าง                
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 
วิเคราะหป์ัญหางานวิชาการของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด
ระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ                
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
สถานศึกษามีการจัดท าร่างระเบียบเกี่ยวกับงานวชิาการ           
ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกัน 
สถานศึกษามีการก าหนด/บันทึกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ            
งานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย        
ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3.92 
 

3.90 
 

3.82 
 

3.88 
 

4.00 
 
 

4.06 
 

4.00 

0.72 
 

0.76 
 

0.74 
 

0.68 
 

0.66 
 
 

0.70 
 

0.72 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

รวม 3.94 0.54 มาก 
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จากตารางท่ี 20 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ

สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.94,  = 0.54) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากท้ัง 7 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการจัดท าร่างระเบียบ

เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกัน ( = 4.06,  = 0.70) 
รองลงมา คือ สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขแนว

ทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ( = 4.00,  = 0.66) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ปัญหางาน

วิชาการของสถานศึกษา ( = 3.82,  = 0.74) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่
ระหว่าง 0.66 – 0.76 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล มีความเห็นสอดคล้องกัน 

 

ตารางท่ี 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

1 
 
2 

 
3 

 
 

4 
 
 

5 
 

 

สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน                   
ตรงตามเนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนท่ี 
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและส่ือการเรียนท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง 
สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและส่ือการเรียนท่ีให้ผู้เรียน              
ใช้ประโยชน์จากหนังสือและแบบเรียนส าหรับการ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
แบบเรียนและส่ือการเรียนท่ีสถานศึกษาพิจารณา 
คัดเลือกสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

3.80 
 

4.10 
 

3.94 
 
 

3.98 
 
 

4.10 
 
 

0.75 
 

0.83 
 

0.99 
 
 

0.79 
 
 

0.78 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 
  ระดับ 

6 
 
 
7 
 
 
8 

 

สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและส่ือการเรียน ท่ีมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่าง
มาก 
สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและส่ือการเรียนมีความ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอนเพื่อใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การคัดเลือกแบบเรียนและส่ือการเรียนของสถานศึกษา          
เกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา 

3.94 
 
 

4.02 
 
 

4.10 

0.73 
 
 

0.71 
 
 

0.73 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

รวม 4.00 0.62 มาก 
 

จากตารางท่ี 21 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.00,  = 0.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง      
8 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ การคัดเลือกแบบเรียนและส่ือการเรียนของ

สถานศึกษาเกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษา ( = 4.10,     

 = 0.73) รองลงมา คือ แบบเรียนและส่ือการเรียนท่ีสถานศึกษาพิจารณา คัดเลือกสามารถช่วย

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น( = 4.10,  = 0.78) และข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตรงตามเนื้อหา สาระ

การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ( = 3.80,  = 0.75) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.71 – 0.99 แสดงว่าประชากรมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน ข้อท่ีมีความเห็นไม่
สอดคล้องกันคือ สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนท่ี ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ท่ี

ก าหนดไว้ในหลักสูตร ( = 0.83) และสถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและส่ือการเรียนท่ีเป็นประโยชน์

เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง ( = 0.99) ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่มี
ความเห็นสอดคล้องกัน ยกเว้นในข้อท่ี 2 และ 3 ไม่สอดคล้องกัน 
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ตารางท่ี 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด้านการพัฒนาและ
การใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(N=51) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ การปฏิบัติ 

  ระดับ 
1 
 
 
2 

 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

 
6 
 
7 
 
 
8 

 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ           
และเทคโนโลยีเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาจาก
ผู้สอนไปยังผู้เรียน 
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในการจ ากัด           
เรื่องเวลา ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์โดยการใช้ส่ือ 
และเทคโนโลยีถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี 
ผู้บริหารใช้ส่ือ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในพัฒนาผู้สอน 
และผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
สถานศึกษาพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนวิธีการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน ท าให้การเรียนการสอนบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
สถานศึกษาเลือกใช้วิธีทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัยส่งผลให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนง่ายและเร็วขึ้น 
สถานศึกษาใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียน การสอนของสถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
สถานศึกษาใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญและเกิดประโยชน์ด้าน
คุณภาพของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 
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  จากตารางท่ี 22 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ด้านการพัฒนา

และการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.00,  = 0.44) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 8 ข้อ โดยข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ 
สถานศึกษาใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญและเกิด

ประโยชน์ด้านคุณภาพของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ( = 4.11,  = 0.59) รองลงมา คือ สถานศึกษาใช้
ส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรียน การสอนของสถานศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ( = 4.11,  = 0.62) และข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ 
ผู้บริหารใช้ส่ือ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในพัฒนาผู้สอน และผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

( = 3.84,  = 0.73) เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.73 
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล มีความเห็นสอดคล้องกัน 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบค่ามัชฌิมเลขคณิตท่ีน้อยท่ีสุดในแต่ล่ะด้าน ซึ่งน ามา
เป็นประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยเป็น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สรุปสาระส าคัญมาดังนี้ 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
 1.1 สถานศึกษาควรมีการจัดการบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน วิทยากรชุมชน ครูท้องถิ่น 
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1.2 สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานในการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น มีความหลากหลาย 
มีการบริการวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน และท้องถิ่น  
 1.3 ควรมีการน าจุดเด่น จุดท่ีประสบความส าเร็จของชุมชน ท้องถิ่น มาปรับให้เข้ากับยุคสมัย 
เพื่อเป็นแนวทางการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้ตอบโจทย์คนในท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ของชุมชน 
 1.4 สถานศึกษาควรมีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นท่ีเป็นระบบ และสามารถ
น ามาปรับใช้ได้จริง และผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 1.5 สถานศึกษาควรศึกษาสภาพของท้องถิ่น ว่าควรเรียนรู้เรื่องใด จึงจ าท าหลักสูตรท้องถิ่น 
เพื่ออนุรักษ์ ต่อยอด พัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นไป 
 1.6 สถานศึกษาควรรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
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 1.7 สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้เปล่ียนไปตามยุคสมัย 
 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
 2.1 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู และชุมชน  
 2.2 ควรมีการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานวิชาการ ติดตามการพัฒนางาน
วิชาการของสถานศึกษาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน จากผู้บริหาร 
 2.3 ผู้บริหารและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการ มีแนวทางการพัฒนางานท่ีชัดเจน และปฏิบัติได้จริง 
 2.4 สถานศึกษาควรมีการระดมความคิดจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา เพื่อวางแผนการด าเนินงานด้านวิชาการ มีการก าหนดเป้าหมาย ขั้นตอน กระบนการ และ
การวัดผลจากกิจกรรมให้สมบูรณ์  
 2.5 ควรมีการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเกี่ยวกับการวางแผนด้านวิชาการ มาประมวล เรียบ
เรียงให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
 2.6 ควรมีการวางแผนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีทีมงานวิชาการบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 2.7 สถานศึกษาควรมีโครงสร้างการท างานของวิชาการ ปฏิบัติการตามแผนงาน โครงสร้าง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  
 2.8 ควรมีการศึกษาบริบทในด้านต่าง ๆ ให้เข้าใจและด าเนินการตามแบบแผนท่ีต้ังไว้อย่าง 
เป็นระบบ  
 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
3.1 สถานศึกษาควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ในการจัดการเรียนการสอนท่ี

มีความหลากหลาย ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาแบบตามอัธยาศัย เพื่อวางแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 

3.2 ควรมีการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.3 ศึกษาความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการวางรากฐานการศึกษา หรือก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของ
สถานศึกษา 
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3.4 สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรของสถานศึกษา ในการจัดการ และพัฒนาการเรียนการสอน 

3.5 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

3.6 สถานศึกษาควรจัดการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระหลัก และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตร อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย 

3.7 ควรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามสาระของหลักสูตรแกนกลาง 
3.8 ครูควรจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เน้นกิจกรรมท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

เรียน 
3.9 สถานศึกษาควรมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน มีรูปแบบการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการเรียนรู้ 
 

4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.1 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตรอย่างชัดเจน สร้างหลักสูตรท่ีมีความครบถ้วน
ในด้านองค์ประกอบ  
 4.2 สถานศึกษาควรมีการให้ความรู้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ในเรื่ององค์ประกอบของหลักสูตร การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร 
 4.3 ควรมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ตรงตามแผนใน
การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และ
สภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ครบถ้วน 
 4.4 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 4.5 ควรส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรที่หลากหลาย ตรงตามความถนัดและความต้องการของ
ผู้เรียน  
 4.6 สถานศึกษาควรมีการเพิ่มเติม เนื้อหาสาระเพิ่มเติม เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
นักเรียน 
 4.7 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวง มีความ
เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
 4.8 ควรศึกษาความต้องการของชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง แล้วน าข้อมูลมาจัดท าปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร และควรเพิ่มเติมหลักสูตรที่สามารถต่อยอดในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นไปได้ 
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 4.9 สถานศึกษาควรศึกษาสภาพบริบทและความต้องการของสถานศึกษารอบด้าน จากความ
ต้องการท่ีหลากหลาย 
 4.10 สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน ท าให้สามารถน า
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และ
มีการก ากับติดตามอยู่เสมอ 
 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 5.1 สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของ
ผู้เรียน  
 5.2 ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรของสถานศึกษา 
 5.3 ควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี ส่ือ สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ 

5.4 ควรน าเทคนิควิธีการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

5.5 ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน โดยมีความครบถ้วนตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร  

5.6 ควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับครูในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ตามพัฒนาการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรด้วย 

5.7 สถานศึกษาควรศึกษาความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน มีการเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

5.8 ครูผู้สอน ควรมีการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 6.1 สถานศึกษาควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการท่ีได้มาตรฐาน น าข้อมูลท่ีได้มา
ตรวจสอบ วัดผล ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 6.2 ควรมีการสร้างท่ีใช้ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน และควรมีการวัดและประเมิลผลท่ี
หลากหลาย ตามความถนัดและประสบการณ์ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 6.3 สถานศึกษาควรให้ความรู้ครู ในการสร้างเครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
 6.4 มีหลักการวัดผลท่ีเป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
 6.5 มีการวัดผลท่ีหลากหลาย ไม่ใช่ข้อสอบอย่างเดียว และควรมีการประเมินผลก่อนเรียน 
และหลังเรียนด้วย 
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 6.6 สถานศึกษาควรจัดระบบสารสนเทศเพื่อเทียบโอนผลการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ของผู้เรียนให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน 
 6.7 ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในแนวทางการวัดและประเมินผลให้
ชัดเจน  

6.8 ควรมีการวัดผลให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินอย่างครบถ้วน
และตรงจุด 
 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 7.1 สถานศึกษา และผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแก้ไขปัญหาทางการศึกษา และในช้ันเรียน 
 7.2 ควรน าวิ จัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้  เกิดทักษะ
กระบวนการตามจุดประสงค์ 
 7.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูใช้วิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตาม ให้
ข้อคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ 
 7.4 ควรมีการวิจัยเพื่อท่ีจะได้ทราบประเด็นปัญหาของนักเรียน เพื่อท่ีจะสามารถหาแนว
ทางการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมมาแก้ปัญหาในช้ันเรียนได้ 
 7.5 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยในช้ันเรียนมาเผยแพร่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 7.6 ควรมีการส่งเสริมให้รวบรวมงานวิจัยของผู้บริหาร และครูเป็นงานวิจัยของสถานศึกษา 
 7.7 ควรมีรูปแบบการท าวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบ และแนวทางท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 8.1 สถานศึกษาควรมุ่งส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หรือให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย  
 8.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพให้มากขึ้น เป็นการจ าลองสถานการณ์ 
ภาพเหตุการณ์ นิทรรศการ หรือ น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นั้นโดยตรง  
 8.3 ควรมีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกปีการศึกษา หรือตรงกับเนื้อหาในบทเรียน ควรเรียน
จากแหล่งเรียนรู้จริง ท่ีผู้เรียนสามารถสัมผัสได้ หรือฝึกปฏิบัติได้จริง 
 8.4 ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทางด้านกายภาพ ตามความต้องการ และความ
สนใจของผู้เรียน 
 8.5 ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มากพอ และหลากหลาย เพราะมีความส าคัญแก่ผู้เรียนมาก 
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 8.6 ควรมีแหล่งเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ เพราะบางกลุ่มสาระสามารถสร้างแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
ได้ และมีการจัดท าบัญชีท่ีเป็นระบบ 
 8.7 ควรมีเอกสาร ส่ือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ และมีการส่งเสริมให้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ 
 8.8 ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สถานศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น 
 

9. การนิเทศการศึกษา  
 9.1 สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง ให้
ค าแนะน าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  และ
บรรลุตามจุดประสงค์ของการนิเทศ 
 9.2 สถานศึกษาควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศท่ีหลากหลายรูปแบบ มีการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ จากผู้นิเทศถึงผู้ถูกนิเทศ โดยผู้ถูกนิเทศต้องเปิดใจยอมรับ เพื่อเป็นการพัฒนา 
 9.3 ควรมีการนิเทศท่ีปรับปรุงพัฒนา จุดเด่น จุดด้อย ในการท างานให้ดีขึ้น  และน าผลการ
นิเทศไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 9.4 ควรก าหนดเกณฑ์การนิเทศ รูปแบบ และบทบาทผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการนิเทศให้
ชัดเจน ควรให้ครูที่มีคุณวุฒิเป็นผู้นิเทศ และให้ข้อมูลย้อนกลับจากท้ัง 2 ฝ่าย 
 9.5 ส่งเสริมให้มีการนิ เทศภายในกลุ่มสาระ และระหว่างกลุ่มสาระ ถ้าเป็นครู ท่ีมี
ประสบการณ์น้อย 
 9.6 ควรมีการสร้างเครือข่ายการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น หรือสถาบันทางการศึกษาอื่น 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 9.7 ควรน าผลจากการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนา 
10. การแนะแนว  
 10.1 สถานศึกษาควรมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์ สติปัญญา พฤติกรรมเหมาะสมตามวัย  และรู้จักตนเอง ความ
ถนัด ความต้องการ และความชอบของตนเอง  
 10.2 ควรมีการแนะแนวให้ผู้เรียนมีทัศนะทางการเรียนท่ีกว้างขึ้น ได้เรียนรู้ รู้จักส่ิงใหม่ๆ การ
เรียนแบบใหม่ หรืออาชีพใหม่ๆ โดยมีการตัดสินใจจากความชอบและความถนัดของผู้เรียนเอง 
 10.3 ครูท่ีปรึกษาและครูผู้สอนร่วมกันศึกษาผู้เรียน เพื่อจัดวางระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง และเลือกศึกษาต่อตรงตามความต้องการของผู้เรียนเอง 
 10.4 ควรมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการศึกษาต่อในด้านต่าง ๆ เพื่อ

เป็นการสะท้อนการจัดการศึกษาว่านักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อได้ตรงจุดหรือไม่ 
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 10.5 ฝึกอบรมครูให้มีคุณภาพทางการแนะแนว ให้ครอบคลุมการบริการท้ัง 5 ด้าน 
 10.6 ควรมีการแนะแนวท่ีหลากหลายท้ังทางวิชาการและวิชาชีพให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
 10.7 สถานศึกษาควรมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีรับการแนะแนวท้ังท่ียังศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพแล้ว เพื่อเป็นสารสนเทศให้กับสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อท่ีน ามาประกอบการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตามความต้องการ 
 10.8 ควรมีการแนะแนวส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถให้ผู้ เรียนดูแล ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 11.1 สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการจัดการศึกษา ในทุกปีการศึกษาอย่างชัดเจน มีการ
ติดตามตรวจสอบเพื่อให้ได้คุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวขอ้ง 
 11.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันติดตามผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ว่ามีคุณภาพและมีมาตรฐานหรือไม่ ควรพัฒนาปรับปรุงอย่างไร  
 11.3 ควรมีกระบวนการ การติดตามผลของการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน มีการท างานระบบ
ประกันคุณภาพให้เป็นระบบ มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
 11.4 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ควรมีความน่าเช่ือถือ รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน 
 11.5 สถานศึกษาควรปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และแผนการจัด
การศึกษา เพื่อสรุปการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกันแผนปฏิบัติการ 
 11.6 ควรมีการจัดท า รายงานการประเมินตนเอง SAR ท่ีเข้าใจง่าย ครบทุกกิจกรรม และ
เป็นปัจจุบัน 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 12.1 สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ บริการทาง
วิชาการ แก่โรงเรียนเครือข่าย บริเวณรอบ ๆ และชุมชน ในท้องถิ่น 
 12.2 สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง  
 12.3 ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้องค์
ความรู้กับชุมชน มีการร่วมกันท างานกับชุมชน การฝึกงาน ฝึกอาชีพ หรือให้ความรู้กับนักเรียนจาก
ชุมชน 
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 12.4 มีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายท้ังสายสามัญ สายอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนลด
ความแตกต่างหรือความเหล่ือมล้ าระหว่างสายการเรียน 
 12.5 สถานศึกษาควรมีการต้ังศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนขึ้นในสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 
 12.6 ให้ความรู้ สารสนเทศ จัดแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามรถส่งเสริมให้ชุมชน สามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ 
 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
 13.1 สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับองค์กรอื่น ภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชน   
 13.2 ควรมีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการสนับสนุนการด าเนินงาน การ
พัฒนางานด้านวิชาการ ท าให้สถานศึกษามีคุณภาพทางวิชาการดีข้ึน 
 13.3 ควรมีการร่วมมือกับสถาบัน หรือองค์กรอื่น เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ขององค์กร
ต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้ทราบข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน 
 13.4 สถานศึกษาควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน องค์กรทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
การประสานความร่วมมือ เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายทางวิชาการ 
 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
 14.1 สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ครู และชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
 14.2 ควรมีการประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้ดียิ่งขึ้น มีการช่วยเหลือ แบ่งปันกันและกัน 
 14.3 สถานศึกษาควรมีความพร้อมท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาเมื่อมีการร้องขอ หรือขอความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
 14.4 ควรมีการจัดท าสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ความรู้การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา ออกสู่สาธารณชนให้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นความรู้แก่ชุมชน 
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15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 15.1 สถานศึกษาควรมีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานเพื่อสร้างแนวปฏิบัติทางด้าน
วิชาการของสถานศึกษา  
 15.2 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเปิดโอกาสให้มีส่วน
ร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 15.3 มีการติดตามการด าเนินงาน เพื่อทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไข คู่ขนาน
กับคณะท างานด้านวิชาการ  

15.4 ควรมีการด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอน และมีการตรวจสอบการด าเนินงานได้ และทุก
คนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา 

15.5 ควรมีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
 16.1 สถานศึกษาควรมีการพิจารณาคัดเลือกแบบเรียน ตรงตามเนื้อหา ครอบคลุมทุกสาระ
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 16.2 ควรมีการคัดเลือกหนังสือท่ีตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ความพร้อม ของผู้เรียน  
 16.3 ควรมีการคัดเลือกหนังสือเรียนท่ีมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหา
เข้าใจง่าย ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 16.4 สถานศึกษาควรมีการประชุมภาค 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตามระเบียบ และตาม
ความเหมาะสม อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกัหลักสูตรเป็นเรื่อง
ส าคัญ 
 16.5 สถานศึกษาควรมีการประเมินผล และติดตามการใช้หนังสือเรียน เพื่อท่ีจะน าเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง เปล่ียนแปลงต่อไป 
17. การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

17.1 สถานศึกษาควรมีการด าเนินการนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและ

เทคโนโลยีเป็นส่ือกลาง การเรียนรู้ และการพัฒนางานร่วมกัน โดยผู้บริหารเป็นแบบอย่างและผู้น า 

17.2 ควรมีการปรับปรุงพัฒนา ส่ือการเรียนรู้ ให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่าย  

17.3 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้บริหาร น าส่ือและเทคโนโลยีมาใช้กับครู เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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17.4 ควรมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์และ

สามาระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

17.5 สถานศึกษาควรมีส่ือท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ีดี มี

คุณภาพ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 

17.6 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ร่วมกันสร้างส่ือ และมีการท าความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสร้าง ผลิต ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

17.7 ควรมีการจัดท าคลังส่ือของสถานศึกษา เพื่อรวบรวมส่ือการเรียนรู้ ให้เป็นหมวดหมู่ 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 2.) เพื่อทราบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) ซึ่งใช้
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประกอบด้วยผู้บริหาร 2 คน คือ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน จ านวน 1 คน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ  
8 คน และครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 41 คน รวมท้ังหมด 51 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตามกรอบแนวทางการกระจายอ านาจ
การบริห ารและการ จัด การ ศึกษาของส านั ก ง านคณะกรรมการการ ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นส าคัญดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท้ังหมด 
17 ด้าน โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
การแนะแนว การนิเทศการศึกษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาการ
จัดระเบียบและแนวปฏิบัติกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบัน
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อื่นท่ีจัดการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ ความเห็นการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น และการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ตามล าดับ 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จากการตอบค าถามในแบบสอบถามท าให้ได้ค่ามัชฌิมเลขคณิต
ท่ีน้อยท่ีสุดของแต่ละด้าน จึงน ามาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้า
งานวิชาการ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน และครูผู้สอน 2 คน สรุปสาระส าคัญมาดังนี้ 

การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดการบริหารวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการจัดการบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน วิทยากรชุมชน ครู
ท้องถิ่น ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมีความหลากหลาย แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน และ
ท้องถิน่ มีการวางแผนการใช้หลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นระบบ รับฟังความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อท าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

การวางแผนงานด้านวิชาการ ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจแนวทางการพัฒนาด้านวิชาการของสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาคือ 
ผู้บริหารควรมีการร่วมกัน ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วางแผน
งานด้านวิชาการ ข้ันตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู และชุมชน 
มีการติดตามการด าเนินงานจากผู้บริหารอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการให้
ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ มีแนวทางการพัฒนางานท่ีชัดเจน และปฏิบัติได้
จริง และมีการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเกี่ยวกับการวางแผนด้านวิชาการ มาประมวล เรียบเรียงให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามี
การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ในการจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบ นอกระบบโรงเรียน 
การเรียนแบบตามอัธยาศัย แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ
หลากหลาย ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาแบบตามอัธยาศัย เพื่อวางแนวทางการจัดการ
เรียนการ และเป็นแนวทางการวางรากฐานการศึกษา หรือก าหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาของ
สถานศึกษา ควรปรับใช้หลักสูตรเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการจัดการเรียนการ
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สอนท่ีเน้นผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์
การเรียนรู้ไปใช้ได้จริง  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาท าความ
เข้าใจองค์ประกอบหลักสูตรอย่างชัดเจน แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการศึกษา
องค์ประกอบของหลักสูตรอย่างชัดเจน สร้างหลักสูตรท่ีมีความครบถ้วนในด้านองค์ประกอบ           
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ควรมีการให้ความรู้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ในเรื่องความส าคัญ จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของหลักสูตร การสร้างและการพัฒนา
หลักสูตร ควรมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ตรงตามแผนในการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสภาวะ
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ครบถ้วน 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ  สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรอยู่
เสมอ แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความ
ต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรของสถานศึกษา ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้ 
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยมีความครบถ้วนตามเนื้อหาสาระ
ในหลักสูตร ควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี ส่ือ สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้กับครูในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ตามพัฒนาการของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรด้วย 

การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาควรมีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน แนวทางการ
พัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการสร้างท่ีใช้ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน และมีการวัดและประเมิลผลท่ี
หลากหลาย ตามความถนัดและประสบการณ์ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการท่ีได้มาตรฐาน น าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบ วัดผล ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ควรให้ความรู้ครู ใน
การสร้างเครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในแนวทางการ
วัดและประเมินผลให้ชัดเจน  มีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อเทียบโอนผลการเรียนรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ของผู้เรียนให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาและผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ไขปัญหาทางการศึกษา และในช้ันเรียน 
โดยมีรูปแบบการท าวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบ และแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
การส่งเสริม ติดตามโดยผู้บริหาร โดยมีงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวม  น าเสนอ 
เผยแพร่ผลการวิจัย เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามี
การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น สถานท่ีต่าง ๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ  
แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมุ่งส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หรือให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย มีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกปีการศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้ท่ีตรงกับเนื้อหาใน
บทเรียน ควรเรียนจากแหล่งเรียนรู้จริง ท่ีผู้เรียนสามารถสัมผัสได้ หรือฝึกปฏิบัติได้จริง อาจมีการ
จ าลองสถานการณ์ ภาพเหตุการณ์ นิทรรศการ หรือ น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นั้นโดยตรง 
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทางด้านกายภาพ ตามความต้องการ และความสนใจของ
ผู้เรียน สถานศึกษาควรมีเอกสาร ส่ือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ และมีการส่งเสริมให้ใช้
แหล่งเรียนรู้ 

การนิเทศการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท่ีส่งผลให้ได้ประสิทธิผลตามเกณฑ์ท่ีวางไว้ แนว
ทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อปรับปรุง ให้
ค าแนะน าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  และ
บรรลุตามจุดประสงค์ของการนิเทศ โดยก าหนดเกณฑ์การนิเทศ รูปแบบ และบทบาทผู้ท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการนิเทศให้ชัดเจน ควรให้ครูท่ีมีคุณวุฒิเป็นผู้นิเทศ  และให้ข้อมูลย้อนกลับจากท้ัง 2 
ฝ่าย ผู้ถูกนิเทศต้องเปิดใจยอมรับ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในกลุ่มสาระ และ
ระหว่างกลุ่มสาระ พัฒนาเป็นเครือข่ายการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น หรือสถาบันทางการศึกษาอื่น 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

การแนะแนว ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือ
ผู้เรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้รู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสมตรง
ตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์ 
สติปัญญา พฤติกรรมเหมาะสมตามวัย และรู้จักตนเอง ความถนัด ความต้องการ และความชอบของ
ตนเอง โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนร่วมกันศึกษาผู้เรียน เพื่อจัดวางระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง และเลือกศึกษาต่อตรงตามความต้องการของผู้เรียนเอง  มีการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการศึกษาต่อในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสะท้อนการจัด
การศึกษาว่านักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อได้ตรงจุดหรือไม่ มีการแนะแนวให้ผู้เรียนมี
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ทัศนะทางการเรียนท่ีกว้างขึ้น ได้เรียนรู้ รู้จักส่ิงใหม่ๆ การเรียนแบบใหม่ หรืออาชีพใหม่ๆ  โดยมีการ
ตัดสินใจจากความชอบและความถนัดของผู้เรียนเอง 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดกระบวนการการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
ทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้เรียน/สังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น แนว
ทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการจัดการศึกษา ในทุกปีการศึกษาอย่างชัดเจน มี
การติดตามตรวจสอบเพื่อให้ได้คุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา 
กระบวนการด าเนินงาน และติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่ามีคุณภาพและมีมาตรฐาน
หรือไม่ ควรพัฒนาปรับปรุงอย่างไร ด าเนินการจัดท าเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา ควรมีความ
น่าเช่ือถือ รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์กับผู้เรียน 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดยจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในชุมชน ท้ังสายอาชีพ 
สายสามัญและตามอัธยาศัย แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุน การ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ บริการทางวิชาการ แก่โรงเรียนเครือข่าย บริเวณรอบ ๆ และชุมชน ใน
ท้องถิ่น มีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้องค์ความรู้
กับชุมชน มีการร่วมกันท างานกับชุมชน การฝึกงาน ฝึกอาชีพ หรือให้ความรู้กับนักเรียนจากชุมชน 
จัดท าสารสนเทศความรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามรถส่งเสริมให้ชุมชน สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ความสามารถและเต็มศักยภาพ 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษา การพัฒนาวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับองค์กรอื่น 
ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน สร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการสนับสนุนการด าเนินงาน 
การพัฒนางานด้านวิชาการ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิสัยทัศน์ขององค์กรต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้ทราบข้อมูล
สารสนเทศร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน ท าให้สถานศึกษามีคุณภาพทางวิชาการดีข้ึน รวมไปถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน องค์กรทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ เช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายทางวิชาการ 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการ
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แลกเปล่ียนความรู้กับชุมชน/สังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์การประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย แนว
ทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ครู และชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี มีการประสาน
ความร่วมมือ ในการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  มีการช่วยเหลือ 
แบ่งปันกันและกัน สถานศึกษาควรมีความพร้อมท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาเมื่อมีการร้องขอ หรือ
ขอความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และมีการจัดท าสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ความรู้ การจัด
กิจกรรมของสถานศึกษา ออกสู่สาธารณชนให้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นความรู้แก่ชุมชน 

การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาง าน
วิชาการของสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน มีการติดตามการด าเนินงาน เพื่อทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไข คู่ขนานกั บ
คณะท างานด้านวิชาการ รวมถึงน าผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตรงตามเนื้อหา สาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการพิจารณาคัดเลือกแบบเรียน ตรงตามเนื้อหา 
ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
การประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน 
เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตามระเบียบ และตามความเหมาะสม อย่างถูกต้องและ
ตรวจสอบได้ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับหลักสูตรเป็นเรื่องส าคัญ การคัดเลือกหนังสือเรียน
ควรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ความพร้อม ของผู้เรียน และมีการประเมินผล และติดตามการ
ใช้หนังสือเรียน เพื่อท่ีจะน าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง เปล่ียนแปลงต่อไป 

การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ 
ผู้บริหารใช้ส่ือ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้สอน และผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน แนวทางการพัฒนาคือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างและผู้น าในการด าเนินการนโยบายพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีเป็นส่ือกลาง การเรียนรู้ และการพัฒนางานร่วมกัน มีการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร น าส่ือและเทคโนโลยีมาใช้กับครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ น า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์และสามาระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
มีส่ือท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ีดี มีคุณภาพ สามารถใช้ในการเรียน
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การสอนได้จริง ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูได้รับการพัฒนาด้านการสร้างส่ือ และมีการท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสร้าง ผลิต ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการจัดท าคลังส่ือของสถานศึกษา เพื่อรวบรวมส่ือการเรียนรู้ 
ให้เป็นหมวดหมู่ 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาพิจารณา เพื่อให้ทราบถึงสภาพท่ีแท้จริงในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ท่ีระดับ
ปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจท่ีส าคัญของโรงเรียน มีการ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการวางแผน และบริหารจัดการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ โดยสถานศึกษา
มีการจัดระบบการด าเนินงานวิชาการท่ี มีการวางแผน ก าหนดทิศทาง สร้างและพัฒนาหลักสูตร 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาของชาติ ท าให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ไ ด้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงมีการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันอื่น ๆ ท่ีมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี และมีระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาท่ีดี มีคุณภาพ ท า
ให้มีมาตรฐานทางการศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ จากท่ีกล่าวมานี้ท าให้เห็นกว่าการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยาอยู่ในระดับมากทุกด้าน แต่การตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตร โรจน์ ท่ีกล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการจะมีความเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมของสถานศึกษาท่ีจัดขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการ
สอน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรของสถานศึกษา
เอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรง
มะเด่ือ (ศรีวิทยากร) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรี
วิทยากร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ หทัย ศิริพิน ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) ตามด้านโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และ อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียน
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เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 5 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่น 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เช่นกัน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 17 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในรดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาควรมีการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ จากผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย สภาพของท้องถิ่น 
และบริบทของสถานศึกษา จึงจะจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ท้องถิ่น อนุรักษ์ เผยแพร่และต่อยอดภูมิปัญญาได้ อีกท้ังสถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัยและใช้ได้จริง รวมถึงมี
การจัดการบริการวิชาการแบบให้เปล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน และสังคม และมี
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผูกพันกับท้องถิ่น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวดี ซ้อนเพชร ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงาน
บริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก และ สุพร ธงชัย ได้ ศึกษาการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจะเป็นเพราะ 
ผู้บริหารมีการสร้างความร่วมมือกับครูผู้สอนในการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีการ
ส ารวจปัญหา แนวทางการแก้ไขพัฒนา ติดตามการด าเนินงาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย โครงสร้างการด าเนินงานด้านวิชาการ มีการวางแผนการด าเนินงานจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีการให้ค าปรึกษา
และข้อเสนอแนะ รวมถึงติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับการวิจัยของ หทัย ศิริพิน 
ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์)  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงานด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก และ
อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงานด้านวิชาการอยู่
ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะสถานศึกษามีส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ พิจารณาใช้หลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมกับ
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ผู้รับบริการ มีการวางแผนการจัดการศึกษา มีกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยยึดหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม มีการบูรณาการระหว่างสาระวิชา 
และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมน าความรู้ เป็นคนดีและคนเก่ง และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  มีการจัดท า
แผนการสอนท่ีชัดเจน และน าผลจาการสอนไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิจัย
ของ เรวดี ซ้อนเพชร ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก และ กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

1.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาสภาพบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องแล้วน าข้อมูลมาประมวลผลเพื่อจัดท าหลักสูตรขึ้น มีการศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตร
อย่างชัดเจน วิเคราะห์มาตรฐาน สาระการเรียนรู้ มีการน าหลักสูตรมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ ให้มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความทันสมัย และมีการติดตามการใช้หลักสูตรตลอดเวลา 
เพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือเปล่ียนแปลง สอดล้องกับการวิจัยของ มูนา จารง ได้ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอน ในศูนย์เครือข่ายตล่ิงชัน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และ ณปภัช รุ่งโรจน์ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน เพื่อท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม
และตรงตามศักยภาพของผู้เรียน รวมไปถึงการปลูกฝังค่านิยมท่ีดี ความมีคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียน  ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเทคนิค วิธีการสอน ส่ือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย มา
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา มี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
รวมท้ังการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับการวิจัยของ   
สุพร ธงชัย ได้ศึกษาการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และ กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน  

1.6 การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผลการวิจัยพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดระบบงานด้านการวัดผล ประเมินผล และการ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนท่ีดี มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล เพื่อท่ีจะมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้ครู
ใช้เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
เป็นไปตามระเบียบการวัดผล ส่งเสริมให้มีการสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และจัดท าเป็น
สารสนเทศท่ีสมบูรณ์สามารถด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ และสืบค้นข้อมูลการศึกษาของ
ผู้เรียนได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับการวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการกับ
คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการด้านการวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการวิจัยของ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย และน าวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียน มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการวิจัยกับบุคลากรเป็นอย่างดี สถานศึกษามีรูปแบบการท าวิจัย ท่ี
เป็นมาตรฐาน และไปในทิศทางเดียวกัน มีการส่งเสริมให้มีการจัดท าวิจัย การรวบรวม น าเสนอ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของครู และมีการต่อยอดเป็นงานวิจัยระดับสถานศึกษา 
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุพร ธงชัย ได้ศึกษาการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และ 
เรวดี ซ้อนเพชร ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
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1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ และมีความหลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน มี
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมไปถึงมีการส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการผลิตส่ือการเรียนรู้ เพื่อจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ มีการจัดท าบัญชี จัดท าสารสนเทศการใช้แหล่งเรียนรู้ สรุปเป็นสถิติเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาต่อไป และมีการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา สอดคล้องกับการวิจัย
ของ ศิวรัตน์ พายุหะ ได้ศึกษาระบบสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก และ กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร)  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการด้าน การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.9 การนิเทศการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษา
มีการนิเทศท่ีดี ให้ความส าคัญกับการนิเทศการศึกษา มีการจัดท าโครงสร้างการท างาน ก าหนด
บทบาทหน้าท่ี ส่งเสริมให้มีการนิเทศจากภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระหว่างหน่วยงานสถาบันทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุงพัฒนา โดยผู้ท า
การนิเทศต้องให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา ส่วนผู้รับการนิเทศต้องเปิดใจยอมรับ อีกท้ัง
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการนิเทศท่ีหลากหลาย และต่อเนื่อง รวมถึงเผยแพร่ผลการนิเทศท่ีควร
น ามาปรับใช้ และเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดคล้องกับการวิจัยของ  อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษา การ
บริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5  ผลการศึกษา
พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก และ เรวดี ซ้อนเพชร ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.10 การแนะแนว ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับช้ัน มีเอกสารของระบบดูแลช่วยเหลือนกเรียนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน มีการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการท่ีดีตามวัย มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน มีการแนะแนวท่ีหลายหลายและ
ครบถ้วนท้ัง มีการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแนะแนว มีการแนะแนวทางการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์มุมมองท่ีกว้างขึ้น ส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูลการศึกษา ส่งเสริม
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และติดตามจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนปัจจุบันและส าเร็จการศึกษาแล้ว 
สอดคล้องกับ มูนา  จารง ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
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ครูผู้สอน ในศูนย์เครือข่ายตล่ิงชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว อยู่ในระดับมาก และ พรเทพ อยู่คง ได้
ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารกิจการนักเรียนท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยม ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน
การแนะแนว อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.11 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดโครงสร้าง หน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน หลังจากเสร็จส้ิน
กิจกรรมแล้วมีการสรุปกิจกรรมและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีการประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน มีเกณฑ์ มีรูปแบบท่ีน่าเช่ือถือ มีคณะท างาน
ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสรุปเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา โดยมีความเป็นปัจจุบัน ทันสมั ย 
และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ 
ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมาก และ เรวดี ซ้อนเพชร ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของ
ผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ชุมชนและ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
อย่างเป็นระบบ มีการบริการทางวิชาการให้ชุมชน มีคลังความรู้ มีสารสนเทศ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถน าความรู้ไป
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่น และทุก
ภาคส่วน สอดคล้องกับการวิจัยของ หทัย ศิริพิน ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก และ มูนา จารง ได้ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอน ในศูนย์เครือข่ายตล่ิงชัน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
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1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น จาก
ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการพัฒนาการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการกับองค์กรอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการ มี
การประสานความร่วมมือท่ีดี มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม มีการพัฒนางานวิชาการให้
มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนางานด้านวิชาการ กับองค์กรอื่น 
เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กร สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา สอดคล้องกับ 
อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น อยู่ในระดับมาก และ สุพร ธงชัย ได้ศึกษาการนิเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยมีการ
ประสานความร่วมมือ การประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มี
ความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สถานศึกษามีความ
พร้อมในการสนับสนุนงานด้านวิชาการ แก่บุคคล ชุมชน หน่วยงาน สถาบัน สถานประกอบการ เมื่อ
ร้องขอการสนับสนุนด้านวิชาการ มีการจัดท าสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ การจัดกิจกรรม การ
สนับสนุนทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ หทัย ศิริพิน ได้ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) ผลการวิจัยพบว่า การ
บริหารงานวิชาการด้าน การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก และ เรวดี ซ้อนเพชร ได้ศึกษา
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดส านั กงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน การส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.15 การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ผลการวิจัย
พบว่าอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงาน มี
การประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน เพื่อท่ีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
จัดท าเอกสารเป็นสารสนเทศเผยแพร่แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
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การวางแผนและการท างาน มีการท างานเป็นล าดับขั้นตอน ตามระเบียบ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง 
ละเอียดและชัดเจน มีการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานอยู่เสมอ สอดคล้องกับการวิจัยของ อังคณา 
มาศเมฆ ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และ สุพร ธงชัย ได้ศึกษาการนิเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตามระเบียบ มีการ
พิจารณาคัดเลือกแบบเรียน ตรงตามเนื้อหา ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
มีการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนท่ีมีปริมาณเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ครูผู้สอนแนะน าการใช้หนังสือได้ 
มีส่ือแบบเรียนท่ีตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความเหมาะสม ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการติดตามประเมินผลการใช้
หนังสือเรียน เพื่อท่ีจะน าเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาการใช้หนังสือต่อไป  สอดคล้อง
กับสุพร ธงชัย ได้ศึกษาการนิเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ
ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก และเรวดี ซ้อนเพชร         
ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารกับงานบริหารวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

1.17 การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  อยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ส่ือ
และเทคโนโลยี เป็นส่ือกลาง หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการส่งเสริมให้ใช่ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  ส่ือท่ีดี         
มีความหลากหลาย มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน สถานศึกษามีการจัดท าทะเบียนและคลัง
ส่ือการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการสร้างและพัฒนาส่ือรวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ    
ในการสร้าง ผลิต ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อน ามาใช้ในการจัดการศึกษาต่อไปได้ รวมไปถึงมี
การขยายผลการอบรมและการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  สอดคล้องกับการวิจัย
ของ กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร)  
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ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก และหทัย ศิริพิน ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่ม
ล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาและการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อภิปรายผลการวิจัยดังนี้  

2.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ข้อท่ี
มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดการบริหารวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และสามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการจัดการบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน 
วิทยากรชุมชน ครูท้องถิ่น ให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนท่ีน้อยเกินไป ควรมีการเชิญ
วิทยากรชุมชน หรือครูท้องถิ่นให้มากขึ้น และผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
อาจเป็นเพราะผู้เรียนขาดความเช่ือมโยงในเนื้อหาสาระท่ีเรียนกับชีวิตประจ าวัน ครูควรมีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันจากความรู้ในห้องเรียน หรือสอดแทรกกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ใกล้ตัวผู้เรียนให้มากขึ้น  

2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารร่วมมือกับผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจแนวทางการพัฒนาด้านวิชาการของสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู้บริหารมีการร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ วางแผนงานด้าน
วิชาการ ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน ของการบริหารงานวิชาการจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องน้อย
เกินไป ผู้บริหารควรมีการท างานโดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชน 
มีการติดตามการด าเนินงานจากผู้บริหารอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการให้
ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ มีแนวทางการพัฒนางานท่ีชัดเจน และปฏิบัติได้
จริง  

2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ในการจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบ นอก
ระบบโรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขาดการส ารวจความ
ต้องการของผู้รับบริการ หรือมีการส ารวจท่ีน้อยเกินไป สถานศึกษาควรมีการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ
หลากหลาย ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาแบบตามอัธยาศัย เพื่อวางแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นแนวทางการวางรากฐานการศึกษา หรือก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของ
สถานศึกษา ควรปรับใช้หลักสูตรเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการจัดการเรียนการ
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สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมุ่งหวังให้ ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์การ
เรียนรู้ไปใช้ได้จริง  

2.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ  สถานศึกษาท า
ความเข้าใจองค์ประกอบหลักสูตรอย่างชัดเจน ท้ังนี้อาขเป็นเพราะ สถานศึกษายังขาดการสร้างความ
เข้าใจขององค์ประกอบของหลักสูตรกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือท าความเข้าใจได้ไม่ครบถ้วน แนว
ทางการพัฒนา สถานศึกษาควรมีการศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตรอย่างชัดเจน สร้างหลักสูตรท่ีมี
ความครบถ้วนในด้านองค์ประกอบ มีความถูกต้อง ควรมีการให้ความรู้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในเรื่องความส าคัญ จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบของหลักสูตร การสร้าง
และการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ตรง
ตามแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
และสภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ครบถ้วน 

2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการ
ด าเนินงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรอยู่
เสมอ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
น้อยเกินไป ขาดการติดตามการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรของสถานศึกษา ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้ มาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยมีความครบถ้วนตามเนื้อหาสาระในหลักสูตร 
ควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี ส่ือ สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้กับครูในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ตามพัฒนาการของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรด้วย และส่งเสริมให้มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

2.6 การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาควรมีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ สถานศึกษาสร้างเครื่องมือในการวัดผลท่ีไม่เป็นมาตรฐาน มีการวัดผลไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
หรือขาดความเป็นแนวทางเดียวกัน แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการสร้างท่ีใช้ในการ
วัดผลท่ีได้มาตรฐาน และมีการวัดและประเมิลผลท่ีหลากหลาย ตามความถนัดและประสบการณ์ของ
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการท่ีได้มาตรฐาน น าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบ 
วัดผล ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ควรให้ความรู้ครู ในการสร้างเครื่องมือวัดผลท่ีมีคุณภาพ ควรมีการสร้าง
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ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในแนวทางการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน  มีการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อเทียบโอนผลการเรียนรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ของผู้เรียนให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน 

2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด
คือ สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
น้อยเกินไป อาจขาดการติดตามการวิจัย หรือครูมีการวิจัยน้อยเกินไป แนวทางการพัฒนาคือ 
สถานศึกษาและผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ไขปัญหาทางการศึกษา และในช้ันเรียน โดยมีรูปแบบการท าวิจัยไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบ และแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการส่งเสริม ติดตามโดย
ผู้บริหาร โดยมีงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษารวบรวม น าเสนอ เผยแพร่ผลการวิจัย เพื่อท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  

2.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรี ยนรู้  ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น สถานท่ีต่าง ๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวน
สัตว์ ฯลฯ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพน้อยเกินไป หรือขาดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีการใช้แหล่งเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมุ่งส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ หรือให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุกปีการศึกษา 
หรือแหล่งเรียนรู้ที่ตรงกับเนื้อหาในบทเรียน ควรเรียนจากแหล่งเรียนรู้จริง ท่ีผู้เรียนสามารถสัมผัสได้ 
หรือฝึกปฏิบัติได้จริง อาจมีการจ าลองสถานการณ์ ภาพเหตุการณ์ นิทรรศการ หรือ น านักเรียนไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นั้นโดยตรง ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทางด้านกายภาพ ตามความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียน  

2.9 การนิเทศการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท่ีส่งผลให้ได้ประสิทธิผลตามเกณฑ์ท่ีวางไว้ ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการนิเทศแต่ไม่ได้น าผลการนิเทศย้อนกลับไปถึงผู้ถูกนิเทศ หรือขาด
ความต่อเนื่องด้านการนิเทศ แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุง ให้ค าแนะน าต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุตามจุดประสงค์ของการนิเทศ โดยก าหนดเกณฑ์การนิเทศ 
รูปแบบ และบทบาทผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการนิเทศให้ชัดเจน ควรให้ครูที่มีคุณวุฒิเป็นผู้นิเทศ และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับจากท้ัง 2 ฝ่าย ผู้ถูกนิเทศต้องเปิดใจยอมรับ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการ
นิเทศภายในกลุ่มสาระ และระหว่างกลุ่มสาระ พัฒนาเป็นเครือข่ายการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น หรือ
สถาบันทางการศึกษาอื่น เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
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2.10 การแนะแนว ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีกระบวนการ
ช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้รู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามความต้องการและความสามารถของผู้เรียน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีระบบ
การเข้าถึงผู้เรียนท่ียังไม่มีความชัดเจน หรือท าให้ผู้เรียนรู้จักตัวเองน้อยเกินไป ไม่เข้าใจหรือมีความ
สับสนต่อความต้องการของตนเอง แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์ สติปัญญา 
พฤติกรรมเหมาะสมตามวัย และรู้จักตนเอง ความถนัด ความต้องการ และความชอบของตนเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง และเลือกศึกษาต่อตรงตามความต้องการของผู้เรียนเอง  มีการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการศึกษาต่อในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการสะท้อนการจัด
การศึกษาว่านักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อได้ตรงจุดหรือไม่ มีการแนะแนวให้ผู้เรียนมี
ทัศนะทางการเรียนท่ีกว้างขึ้น ได้เรียนรู้ รู้จักส่ิงใหม่ๆ การเรียนแบบใหม่ หรืออาชีพใหม่ๆ โดยมีการ
ตัดสินใจจากความชอบและความถนัดของผู้เรียนเอง 

2.11 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิม
เลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดกระบวนการการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้เรียน/สังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีกระบวนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท่ี
ไม่ชัดเจน ขาดการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เรียน/ชุมชน/สังคม/ท้องถิ่นขาดความ
มั่นใจ แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการจัดการศึกษา ในทุกปีการศึกษา
อย่างชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบเพื่อให้ได้คุณภาพตามาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมกันวางแผนการ
จัดการศึกษา กระบวนการด าเนินงาน และติดตามผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่ามีคุณภาพ
และมีมาตรฐานหรือไม่ ควรพัฒนาปรับปรุงอย่างไร ด าเนินการจัดท าเป็นสารสนเทศของสถานศึกษา 
ควรมีความน่าเช่ือถือ รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์กับผู้เรียน รวมถึงมีการน าเสนอผลการ
ประเมินย้อนกลับเป็นสารสนเทศให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ 

2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ 
สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดยจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในชุมชน ท้ังสายอาชีพ 
สายสามัญและตามอัธยาศัย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาจัดการศึกษาขาดความหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในชุมชน มีการจัดการศึกษาแบบสายสามัญเพียงอย่างเดียว แนวทางการ
พัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ บริการทาง
วิชาการ แก่ชุมชน ในท้องถิ่น มีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้เลือกเรียนตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ ให้องค์ความรู้กับชุมชน มีการร่วมกันท างานกับชุมชน การฝึกงาน ฝึกอาชีพ หรือให้ความรู้กับ
นักเรียนจากชุมชน จัดท าสารสนเทศความรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ ท่ีสามรถส่งเสริมให้ชุมชน สามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพ 

2.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษาได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษา การพัฒนาวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขาดการร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดการศึกษา และการพัฒนา
งานวิชาการ หรือมีการสร้างความร่วมมือน้อยเกินไป แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการ
พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับองค์กรอื่น ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน สร้างความร่วมมือ
กับองค์กรภายนอก ในการสนับสนุนการด าเนินงาน การพัฒนางานด้านวิชาการ เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ วิสัยทัศน์ขององค์กรต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้ทราบข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน ท าให้
สถานศึกษามีคุณภาพทางวิชาการดีข้ึน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน องค์กรทางการ
ศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ  

2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามี
การแลกเปล่ียนความรู้กับชุมชน/สังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์การประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีเครือข่ายทางวิชาการน้อยหรือขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน
หรือสังคม แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีถูกต้อง
แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี มี
การประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  มีการ
ช่วยเหลือ แบ่งปันกันและกัน สถานศึกษาควรมีความพร้อมท่ีจะส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาเมื่อมีการร้อง
ขอ หรือขอความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และมีการจัดท าสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ความรู้
การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ออกสู่สาธารณชนให้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นความรู้แก่ชุมชน 

2.15 การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่า
มัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนวิเคราะห์ปัญหา
งานวิชาการของสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน
วิเคราะห์จัดการงานด้านวิชาการของสถานศึกษาจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาคือ 
สถานศึกษาควรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน มีการติดตามการด าเนินงาน เพื่อทราบ
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ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไข คู่ขนานกับคณะท างานด้านวิชาการ รวมถึงน าผลการติดตามมา
ปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.16 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด
คือ สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตรงตามเนื้อหา สาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน แต่อาจ
พิจารณาได้ไม่ครอบคลุม หรือมีหนังสือเรียนให้คัดเลือกน้อย เกินไป ท าให้ขาดความสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการ
พิจารณาคัดเลือกแบบเรียน ตรงตามเนื้อหา ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการประชุมภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนตามระเบียบ 
และตามความเหมาะสม อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับหลักสูตร
เป็นเรื่องส าคัญ การคัดเลือกหนังสือเรียนควรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีหนังสือท่ี
เพียงพอต่อการคัดเลือก มีการสร้างเกณฑ์ในการคัดเลือก โดยพิจารณาเนื้อหาเข้าใจง่าย ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ความพร้อม ของผู้เรียน และมีการ
ประเมินผล และติดตามการใช้หนังสือเรียน เพื่อท่ีจะน าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงต่อไป 

2.17 การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ 
ผู้บริหารใช้ส่ือ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้สอน และผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีน้อยเกินไป หรือขาดการนิเทศติดตามการใช้ส่ือ แนวทางการพัฒนาคือ ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างและผู้น าในการด าเนินการนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือและเทคโนโลยีเป็น
ส่ือกลาง การเรียนรู้ และการพัฒนางานร่วมกัน มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร น าส่ือและ
เทคโนโลยีมาใช้กับครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย 
เพื่อให้ผู้เรียนเปิดโลกทัศน์และสามาระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีส่ือท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ีดี มีคุณภาพ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริง มีการนิเทศติดตามการใช้
ส่ือจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูได้รับการพัฒนาด้านการสร้างส่ือ และมีการท า
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสร้าง ผลิต ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการจัดท าคลังส่ือของสถานศึกษา เพื่อรวบรวมส่ือการ
เรียนรู้ ให้เป็นหมวดหมู่ 
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ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์จากด้านท่ีมี
ค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่น ๆ 3 ด้าน และการวิเคราะห์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากความ
สอดคล้องของการให้ข้อมูลของประชากร ด้านท่ีมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันมาเป็นข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่น ๆ สถานศึกษา
ควรเพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ให้เพียงพอกับนักเรียนและชุมชนท่ีสามารถเข้ามาใช้
แหล่งเรียนรู้ได้ ควรส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางท่ีมีความลึกซึ้งในด้านเนื้อหา กระบวนการ 
วิธีการท่ีมีความเฉพาะนั้น ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใช้งาน เป็นการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ ควบคู่กับการเรียนรู้จากความจ าหรือการอ่าน การศึกษาแบบท่ัวไป สถานศึกษา
ควรเพิ่มการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น เช่นการไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี หรือการใช้
แหล่งเรียนรู้ ท่ีมีในชุมชน หรือเชิญวิทยากรจากแหล่งเรียนรู้นั้น ๆ มาให้ความรู้ ควรมีการจัดท า
เอกสาร วารสาร สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดของสถานศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ให้ชุมชนหรือบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ และควรมีการเป็นส่ือออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้เรียน
และชุมชน เชิญชวนให้เข้าใช้แหล่งเรียนรู้ อัพเดทความรู้ สถิติ ข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย 
และเข้าใจง่าย  
 2. การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีค่ามัชฌิม
เลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่น ๆ เป็นล าดับท่ี 2 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น
มากขึ้น ควรมีการเตรียมการ ประชุม วางแผน เพื่อร่างสาระหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการร่วมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน โดยก าหนดเนื้อหาสาระ จุดประสงค์ท่ีชัดเจน มีความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถเรียนรู้ พัฒนา ต่อยอด ส่งเสริม และเข้าใจในความเป็นท้องถิ่นได้จริง 
มีความทันยุคสมัย เป็นปัจจุบัน มีการส่งเสริมให้มีวิทยากรจากท้องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา หรือมีครู
ภูมิปัญญามาสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์จากการเรียนรู้นี้ไปใช้ได้จริงใน
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ชีวิตประจ าวัน ควรเพิ่มการบริการทางวิชาการกับชุมชน หรือหน่วยงานอื่นมากขึ้น การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านวิชาการ พัฒนาเป็นเครือข่ายทางวิชาการ 
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอื่น 
ๆ เป็นล าดับท่ี 3 สถานศึกษาโดยการน าของผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความรู้การท าวิจัย รายละเอียด องค์ประกอบ การเก็บรวมรวมขอมูล 
และการแปลผลข้อมูล เพื่อน ามาปรับใช้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน ควรส่งเสริมให้มีวิจัยในช้ันเรียนปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ควรมีการท าวิจัยไปในทิศทางและแนวทาง
เดียวกัน มีวิจัยในระดับกลุ่มสาระหรือระดับสถานศึกษา รวมถึงการเผยแพร่การวิจัย น าผลการวิจัยไป
เผยแพร่ เพื่อพัฒนาปรับปรุง และเป็นสารสนเทศให้ความรู้กับผู้อื่น 
 4. ด้านท่ีมีความสอดคล้องของความเห็นของประชากร ไม่สอดคล้องได้แก่  
  4.1 ด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ข้อท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องคือ สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และ สามารถน าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดบริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน มีการจัดหา
วิทยากรท่ีมีความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะในด้านนั้นจริง ๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสามารถฝึกผู้เรียนให้แก้ไขปัญหาได้ 
และน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
  4.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ข้อท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องคือ 
สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอน
ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และ
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด และสถานศึกษามุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ สถานศึกษาควรศึกษาความต้องการของผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดการศึกษาได้ตรงกับ
ความต้องการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด โดยมีรูปแบบ
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี      
มีความรู้และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 4.3 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้อท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องคือ 
สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในบริบท สถานศึกษาควรศึกษาสภาพ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของผู้รับบริการ ความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อจัดการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพให้กับผู้เรียน  
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 4.4 ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ข้อท่ีมี
ความเห็นไม่สอดคล้องคือ สถานศึกษามีการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน 
สถานศึกษาควรมีการจัดท ารูปแบบการวัดผลท่ีได้มาตรฐานเป็นรูปแบบเดียวกันของท้ังสถานศึกษา   
มีวิธีการท่ีหลากหลายแต่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน ให้ความรู้กับบุคลากรและมีการติดตามนิเทศ
การใช้เครื่องมือในการวัดผล รวมถึงน าเครื่องมือการวัดและประเมินผลมาตรวจสอบหาคุณภาพของ
เครื่องมือก่อนน าไปใช้ 

 4.5 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ข้อท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องกันคือ 
สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี โดยสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง 
หรือสืบค้น ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง โดยเป็นการค้นคว้าข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนการสอน 

 4.6 ด้านการนิเทศการศึกษา ข้อท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องคือ สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูบางรายวิชายังพัฒนาผู้เรียนได้ไม่เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน มีกิจกรรมกระบวนการท่ี
น้อยเกินไปหรือไม่ครบถ้วน สถานศึกษาควรสอดแทรกกิจกรรมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนของครู 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตตามศักยภาพ 

 4.7 ด้านการแนะแนว ข้อท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องคือ สถานศึกษามีกระบวนการ
ช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพื่อให้รู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษา ได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามความต้องการ และความสามารถของผู้เรียน สถานศึกษาควรเพิ่มเติมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีมีความถนัด ความสามารถและความต้องการของผู้เรียน  

 4.8 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น ข้อท่ีความเห็นไม่สอดคล้องกันคือ สถานศึกษามีการจัดต้ังงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนางาน
วิชาการ สถานศึกษาควรมีแผนการใช้งบประมาณด้านวิชาการท่ีชัดเจน ช้ีแจง อธิบายและท าความ
เข้าใจให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงการใช้งบประมาณ มีการต้ังงบประมาณท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4.9 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ข้อท่ีมีความเห็นไม่
สอดคล้องกันคือ สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรี ยนท่ี ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร และสถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและส่ือการเรียนท่ีเป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียน
น าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือก
หนังสือเรียนอยู่แล้วควรเพิ่มเติมความเหมาะสมของหนังสือ และพิจารณาคัดเลือกหนังสือท่ีมีความ
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สอดคล้องกับหลักสูตรให้มากท่ีสุด โดยเป็นหนังสือท่ีผู้เรียนสามารถหาองค์ความรู้ และสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ท่ีเกิดขึ้นนั้นไปใช้ในการเรียนและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 เพื่อเป็นแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นท่ีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการใน
โอกาสต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

2. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

3. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

ค าอธิบายในการตอบแบบสอบถาม 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ได้แก่ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
  1.2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.3 ครูผู้สอน  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ               
การวิจัย เรื่อง “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
กา ร ศึกษามั ธ ยม ศึกษ า  เ ขต  9  (ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF 
PHATTHARAYANWITTHAYA SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 

9)” ข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของท่าน มีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้
ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 
 3. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
   
  
 เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามนี้คืนให้กับผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ                 
ไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 

นาย สราวุธ แช่มช้อย 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย  
เร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของ
ท่าน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1  เพศ 

     (  ) ชาย        (  ) หญิง 
(  ) 1 

2  อายุ (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือนขึ้นไป ให้นับเท่ากับ 1 ปี)  
     (  ) ต่ ากว่า 25 ปี  
     (  ) อายุ 26 - 35 ปี  
     (  ) อายุ 36 - 45 ปี  
     (  ) อายุ 46 ปีข้ึนไป  

(  ) 2 

3 ระดับการศึกษา 
     (  ) ต่ ากว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี 
     (  ) ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
     (  ) ระดับการศึกษาปริญญาโท 
     (  ) ระดับการศึกษาปริญญาเอก 

(  ) 3 

4 ต าแหน่งหน้าที่ 
     (  ) ผู้บริหารสถานศึกษา 
     (  ) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     (  ) ครูผู้สอน 

(  ) 4 

5 ประสบการณ์ในการท างาน (เศษปีท่ีเกิน 6 เดือนขึ้นไป        
ให้นับเท่ากับ 1 ปี) 
     (  ) ต่ ากว่า 10 ปี 
     (  ) 11 – 20 ปี 
     (  ) 21 – 30 ปี 
     (  ) 31 ปีข้ึนไป 

(  ) 5 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ค าชี้แจง  :  โปรดพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ                            
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้ท่านเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็น                     
ตามความเป็นจริงท่ีท่านเห็นสมควรในทุกข้อค าถาม 
 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

การพัฒนาหรอืการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  
1 สถานศึ กษามีก ารด า เ นินการ ในการ พัฒนาหลักสู ต ร               

ให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน 
     

(  ) 6 

2 สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถ่ิน 

     
(  ) 7 

3 สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน เพ่ือให้   
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และ  สามารถ
น าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนิน ชีวิตประจ าวันได้ 

     
(  ) 8 

4 สถานศึกษาจัดการบริการวิชาการที่มีบริการแบบให้เปล่า 
เ พ่ื อ ให้ เกิ ดประ โยช น์สู งสุ ด ต่ อผู้ เ รียน  ชุมชน  สั งคม            
และสามารถน า เอาประสบการณ์ ไปใช้ ในการด า เ นิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

(  ) 9 

5 สถานศึกษาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากร           
ในท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อท้องถ่ิน 

     
(  ) 10 

การวางแผนงานด้านวิชาการ  

6 ผู้ บ ริหาร ร่วมมือกั บค รูผู้ ส อนในการก าหนดแนวทาง              
การพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

     
(  ) 11 

7 ผู้บ ริหาร ร่วมมือกับผู้ ที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้องในการก าหนด            
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

     
(  ) 12 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

8 ผู้ บ ริหาร ร่วมมือกับผู้ ที่ มี ส่ วนเกี่ ยว ข้องในการส ารวจ                  
แนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     
(  ) 13 

9 ผู้บ ริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องก าหนดแนวทาง        
การติดตามการพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     
(  ) 14 

10 ผู้บ ริหารร่วมมือกับผู้ที่มีส่ วนเกี่ ยวข้องเ พ่ือประเมินผล            
การพัฒนางานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     
(  ) 15 

11 สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมิน 

สถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการ 
     

(  ) 16 

12 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ       
ที่ พึ ง ป ระ ส งค์ ข้ึ น โ ดย ผู้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ขอ งทุ ก ฝ่ า ย                  
ในสถานศึกษารวมทั้งชุมชน 

     
(  ) 17 

13 สถานศึกษามีการจัดท า โครงสร้างหลักสู ตรและสาระ              
การเรียนรู้โดยก าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

     
(  ) 18 

14 สถานศึกษาก าหนดแนวทางการใช้หลักสูตร เสนอแนะ             
แก่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

 

     
(  ) 19 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
15 สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการของผู้ รับบริการ            

ในการจัดการเ รียนการสอนทั้ งในระบบและนอกระบบ 

โรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย 

     
(  ) 20 

16 สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ           
ของผู้รับบริการในการจัดการเรียนการสอนทั้ง ในระบบ และ
นอกระบบโรงเรียน 

     
(  ) 21 

17 สถานศึกษามีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากท่ีสุด 

     
(  ) 22 

18 สถานศึกษามุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถน าประสบการณ์        
จากการเรียนรู้น้ันไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     
(  ) 23 

19 สถานศึกษามุ่งพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

     
(  ) 24 

20 สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาตามสภาพ      
ความเป็นจริง 

     
(  ) 25 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

21 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ           
ของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มี คุณภาพชีวิตที่ดี 

     
(  ) 26 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

22 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร เ ดิมที่ มี อ ยู่แล้ ว ให้ ดี                
ย่ิงข้ึน 

     
(  ) 27 

23 สถานศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบหลักสูตรอย่าง              
ชัดเจน 

     
(  ) 28 

24 สถานศึกษาได้ศึกษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมและการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรอยู่เสมอ 

     
(  ) 29 

25 สถานศึกษามีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

     
(  ) 30 

26 สถานศึกษามีการบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม
กับบริบทและสภาวะการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ          
ของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

     
(  ) 31 

27 สถานศึ กษาส่ ง เส ริม ให้ ค รู ผู้ ส อนมี กา ร พัฒนาตนเอ ง                 
อย่างต่อเน่ืองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และ 
พัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ 

     
(  ) 32 

28 สถ า นศึ ก ษ า มี ก า ร พั ฒนา ห ลั กสู ต ร ให้ เ ห ม าะ ส ม กั บ 
สภาพแวดล้อมในบริบท 
 

     
(  ) 33 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

29 สถานศึกษาจัดการเ รียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ         
ของผู้เรียน 

     
(  ) 34 

30 สถานศึกษาส่งเส ริมการนิเทศ ติดตามและก ากับให้ค รู              
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     
(  ) 35 

31 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู จัดอบรมสัมมนา ศึกษา
ดูงานตามสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     
(  ) 36 

32 สถานศึกษามีการด า เ นินการป รับป รุง  เปลี่ ยนแปล ง                  
พัฒนากระบวนการเ รียนรู้ของผู้ เ รียนให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรอยู่เสมอ 
 

     

(  ) 37 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

33 สถานศึกษามีการสนับสนุน ส่งเสริมพฤติกรรมอัน เน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัว ผู้สอนและผู้เรียน 

     
(  ) 38 

34 สถานศึ กษามี ก า ร พัฒนาพ ฤ ติกรรมอั น เ น่ื อ งมาจ า ก 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน 

     
(  ) 39 

การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

35 สถานศึกษามีกระบวนการในการเก็บรวบรวม ข้อมู ล            
ทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน 

     
(  ) 40 

36 สถานศึกษามีการ วิ เคราะห์ ข้อมูล ด้วยการตรวจสอบ               
และการวัดและน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

     
(  ) 41 

37 สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นรูปแบบกระบวนการ 
จ านวนตัวเลขปริมาณ อันดับ ข้อมูลให้กับวัตถุ สิ่ งของ              
ตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

     
(  ) 42 

38 สถานศึกษาก าหนดผลการเรียนรู้เป็นแบบกระบวนการ         
จ าน วน ตั ว เ ล ข  ป ริ ม า ณ  อั น ดับ  ข้ อมู ล ใ ห้ กั บบุ ค ค ล             
ตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 

     
(  ) 43 

39 สถานศึกษามีการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวัดผลที่ ได้ 
มาตรฐาน 

     
(  ) 44 

40 สถานศึกษามีการวัดผล  ประเมินผล ด้านทักษะ และ 
ประสบการณ์ของผู้เ รียนที่เกิดจากการศึกษาทั้งในระบบ              
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

     
(  ) 45 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

41 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดย
เน้นการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาปัญหาเพ่ือพัฒนา และแก้ไข 

     
(  ) 46 

42 สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาผู้ เรียน สามารถเรียนรู้      
เกิดทักษะ มีการพัฒนา วิจัย และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

     
(  ) 47 

43 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับครูในการวิจัย         
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

     
(  ) 48 

44 สถานศึกษามีก าร เ รียน รู้กระบวนการ เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ รี ยน             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เป็นเลิศ 

     
(  ) 49 

45 สถานศึกษามีการส่งเส ริมให้ผู้ เ รียนกล้า ตัดสินใจหาวิ ธี 
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
 

     
(  ) 50 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  

46 สถานศึกษามีการส่งเส ริมการเ รียนการสอนให้ผู้ เ รียน             
มีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

     
(  ) 51 

47 สถานศึกษามุ่งเสริมสร้างให้ผู้ เ รียนมีกระบวนการเรียนรู้             
จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

     
(  ) 52 

48 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เช่น ครู 
เพ่ือน สังคม บุคลในท้องถ่ิน 

     
(  ) 53 

49 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น 
สถานที่ต่าง ๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ 

     
(  ) 54 

50 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ประเภทสื่อการสอน
ประ เภ ท ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  วี ดี ทั ศ น์  ภ า พ ย นต ร์  สิ่ ง พิ ม พ์                       
และเอกสารต่าง ๆ 
 

     

(  ) 55 

การนิเทศการศึกษา  

51 ผู้บ ริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ส่ งเส ริม            
เพ่ือพัฒนาครูและผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีย่ิงข้ึน 

     
(  ) 56 

52 สถานศึกษามีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

     
(  ) 57 

53 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ 
และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

     
(  ) 58 

54 สถานศึกษามีการประชุม ปรึกษาและร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้อง 
ทุ ก ค น เ พ่ื อ ห า แนวท า งป รับ ป รุ ง ก าร เ รี ย นก า รส อ น              
ให้มีประสิทธิภาพ 

     
(  ) 59 

55 สถานศึกษามี กา รให้ ข้อมู ล ย้อนกลั บแก่ผู้ ปฏิบั ติก า ร            
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการที่ส่งผลให้ได้ประสิทธิผลตามเกณฑ์ 
ที่วางไว้ 

     
(  ) 60 

56 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี จุ ด มุ่ ง เ น้ น เ พ่ื อ พั ฒ น า ค รู ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และมีความเช่ือมั่น สามารถพัฒนารูปแบบ            
การจัดเรียนการสอนสนองต่อความต้องการผู้เรียน 

     
(  ) 61 

การแนะแนว  

57 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้ เ รียนหรือบุคคล                    (  ) 62 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

ในด้านการศึกษาทุกระดับช้ันเพ่ือให้ รู้จัก เข้าใจและเลือก
ศึ ก ษ า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร               
และความสามารถของผู้เรียน 

58 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษา
ทุ ก ร ะ ดับ ช้ัน เ พ่ื อ ใ ห้ มี ก า ร พั ฒนา ทาง ด้ านส ติปั ญญ า                 
ความ เฉลี ยวฉลาดอ ย่าง เ ต็ มที่ ตาม ขีดความส ามารถ                
สามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ถูกต้อง 

     

(  ) 63 

59 สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนในด้านการศึกษา
ทุกระดับช้ันเพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองได้ เต็มความสามารถ
ทุกด้าน ปรับตัวและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

     
(  ) 64 

60 สถานศึกษาจัดกระบวนการประเมินผล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้เรียน สังคม ชุมชน/ท้องถ่ิน 

     
(  ) 65 

61 ส ถ า น ศึ ก ษ า ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น แ ก่ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร                             
ว่าการจัดการศึกษาน้ันมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบั ติงาน          
ที่ได้มาตรฐานเช่ือถือได้ 

     
(  ) 66 

62 สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
การศึกษาทุกประการ เพ่ือให้ผู้ เ รียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ          
ที่สู ง ข้ึน สามารถบรรลุผลตามมาตรฐานที่สถานศึกษา           
ก าหนดไว้ 

     

(  ) 67 

 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
63 สถานศึกษาจัดกระบวนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริม
ความมั่นใจให้กับผู้เรียน/สังคม/ชุมชน/ท้องถ่ิน 

     
(  ) 68 

64 สถานศึกษาสร้างหลักประกันแก่ผู้ รับบริการว่าการจัด
การศึกษาน้ันมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน 
เช่ือถือได้ 

     
(  ) 69 

65 สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การศึกษาทุกประการ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 
สามารถบรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้แล้ว 

     
(  ) 70 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

66 สถานศึกษาเผยแพร่สนับสนุนให้ ชุมชน สังคม ท้องถ่ิน                     (  ) 71 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

มีส่วนร่วมในการรับรู้กระบวนการด าเนินงาน 

67 สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ โดยจัดการศึกษา               
ที่หลากหลายในชุมชนทั้งสายอาชีพ สายสามัญ  และ             
ตามอัธยาศัย 

     
(  ) 72 

68 กา รป ฏิ บั ติ ใ น กิ จ ก ร รม บ ริก า ร วิ ช าก า รห รือ วิ ช า ชีพ                
เ พ่ื อตอบสนองค วาม ต้อ งการ พัฒนาและ เส ริมส ร้ า ง            
ความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศชาติ 

     
(  ) 73 

69 สถานศึกษาเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน และผู้เรียนในชุมชน
ท้องถ่ินน้ัน ๆ ให้มีองค์ความรู้และสามารถใช้ชีวิตร่วมกัน             
ในสังคมได้ 

     
(  ) 74 

70 สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริมและสร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน      (  ) 75 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
71 สถานศึกษามีการสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

กับสถาบันอื่นในการพัฒนางานด้านวิชาการ 
     

(  ) 76 

72 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองค์กรการศึกษาต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษาของรัฐ   
และเอกชน 

     
(  ) 77 

73 สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ           
ในการพัฒนาวิชาการกับองค์ กรทางการศึ กษา ต่าง ๆ                   
ทั้ง สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน 

     
(  ) 78 

74 สถานศึกษามีการจัดต้ังงบประมาณ เพ่ือใช้ในการพัฒนา             
งานวิชาการ 

     
(  ) 79 

75 สถานศึกษามีการติดต่อ สื่อสารกับสถานศึกษาที่ใกล้เคียง
ภ าย ใน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา  ต่ า ง เ ขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา
ภายในประเทศ 

     
(  ) 80 

76 สถานศึกษา ร่วมมือกับองค์กรภายนอกเ พ่ือส นับส นุน                 
การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการเ พ่ือประสิทธิภาพ 

ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

     
(  ) 81 

77 สถานศึกษาได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้การสนับสนุน               
การจัดการศึกษาการพัฒนาวิชาการที่ส่ งผลต่อคุณภาพ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

 

     

(  ) 82 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นทีจั่ด
การศึกษา  
78 สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน/สังคม เพ่ือพัฒนาส่งเสริม          

งานด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
     

(  ) 83 

79 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับชุมชน/สังคม           
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย 

     
(  ) 84 

80 สถานศึกษามีการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ        
ที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 

     
(  ) 85 

81 สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้          
ในสถานศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 

     
(  ) 86 

82 สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียน            
การสอนเพ่ือให้ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนมีคุณภาพ                 
เพ่ิมมากข้ึน 

     
(  ) 87 

83 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการศึกษา                  
และด้านอื่น ๆ เพ่ือความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อชุมชน 

     
(  ) 88 

การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา  

84 สถานศึกษามีการก าหนดกระบวนการการด า เ นินงาน        
เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติ ของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     
(  ) 89 

85 สถานศึกษามีการบริหารงานด้านวิชาการเป็นไปอย่าง                
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

     
(  ) 90 

86 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 

วิเคราะห์ปัญหางานวิชาการของสถานศึกษา 
     

(  ) 91 

87 สถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนด
ระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

     
(  ) 92 

88 สถานศึกษามีการประ เมินผลการปฏิบั ติ เป็นระยะ ๆ                
เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 

ต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน 

     
(  ) 93 

89 สถานศึกษามีการจัดท าร่างระเบียบเกี่ยวกับงานวิชาการ           
ของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกัน 

     
(  ) 94 

90 สถานศึกษามีการก าหนด/บันทึกแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับ            
งานวิชาการของสถานศึกษาเ พ่ือให้ผู้ เกี่ ยวข้องทุกฝ่าย        
ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

     
(  ) 95 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

การคัดเลือกหนังสือแบบ เรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา  

91 ส ถ า นศึ ก ษ า มี ก า ร พิ จ า รณ า คั ด เ ลื อ ก ห นั ง สื อ เ รี ย น                   
ตรงตามเน้ือหา สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

     
(  ) 96 

92 สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนที่ ครอบคลุม
สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

     
(  ) 97 

93 สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่เป็นประโยชน์
เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ ได้ด้วยตนเอง 

     
(  ) 98 

94 สถานศึกษาคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนที่ ให้ผู้ เ รียน              
ใช้ประโยชน์จากหนังสือและแบบเรียนส าหรับการพัฒนา          
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     
(  ) 99 

95 แบบเรียนและสื่อการเรียนที่สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก
สามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน          
ให้มีคุณภาพสูงข้ึน 

     
(  ) 100 

96 ส ถ า น ศึ ก ษ า คั ด เ ลื อ ก แ บ บ เ รี ย น แ ล ะ สื่ อ ก า ร เ รี ย น                  
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 

     
(  ) 101 

97 สถานศึกษาคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนมีความ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอนเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     
(  ) 102 

98 การคัดเลือกแบบเรียนและสื่อการเรียนของสถานศึกษา          
เกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง        
ในสถานศึกษา 

     
(  ) 103 

การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

99 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ           
และเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเน้ือหาจากผู้สอน
ไปยังผู้เรียน 

     
(  ) 104 

100 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในการจ ากัด             
เร่ืองเวลา ระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์โดยการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีถ่ายทอดเน้ือหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

     
(  ) 105 

101 ผู้บริหารใช้สื่อ เทคโนโลยี เป็นเคร่ืองมือในพัฒนาผู้สอน และ
ผู้เรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

     
(  ) 106 

102 สถานศึกษาพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิดตลอดจนวิธีการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

     
(  ) 107 
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ข้อ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

ส าหรับ 
ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

103 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่ผู้เรียน ท าให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ 

     
(  ) 108 

104 สถานศึกษาเลือกใช้วิธีทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนง่ายและเร็ว ข้ึน 

     
(  ) 109 

105 สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการจัดการเรียน 
การสอนของสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

     
(  ) 110 

106 สถานศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งส่งผลต่อผู้เรียนเป็นส าคัญและเกิดประโยชน์ด้านคุณภาพ 
ของผู้เรียนเพ่ิมมากข้ึน 

     
(  ) 111 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 

ค าอธิบายในการสัมภาษณ ์
 1. ผู้ถูกสัมภาษณ์ประกอบด้วย  
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
  1.2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1 คน 
  1.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน  
  1.4 ครูผู้สอน 2 คน 
 2. แบบสัมภาษณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนภัทร
ญาณวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยข้อค าถามจากการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยสังเคราะห์จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามฉบับท่ี 1 เกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน ท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าท่ีสุดในแต่ละด้านเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 

นาย สราวุธ แช่มช้อย 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : สถานศึกษา
จัดการบริหารวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ชุมชน สังคม และสามารถ
น าเอาประสบการณ์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ : ผู้บริหารร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการส ารวจแนวทางการ
พัฒนาด้านวิชาการของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา : สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ใน
การจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบ นอกระบบโรงเรียน การเรียนแบบตามอัธยาศัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : สถานศึกษาท าความเข้าใจองค์ประกอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : สถานศึกษามีการด าเนินงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรอยู่เสมอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน : สถานศึกษาควรมีการสร้าง
เครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา : สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้บริหารร่วมมือกับ
ครูในการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ : สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ เช่น 
สถานท่ีต่าง ๆ วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ ฯลฯ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. การนิเทศการศึกษา : สถานศึกษามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท่ีส่งผลให้ได้ประสิทธิผลตามเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. การแนะแนว : สถานศึกษามีกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนหรือบุคคลในด้านการศึกษาทุก
ระดับช้ันเพื่อให้รู้จัก เข้าใจและเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการและความสามารถ
ของผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา : สถานศึกษาจัด
กระบวนการการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้เรียน/สังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ : สถานศึกษาสร้างองค์ความรู้ในด้านวิชาการ 
โดยจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในชุมชน ท้ังสายอาชีพ สายสามัญและตามอัธยาศัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น : สถานศึกษาได้
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา : สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนความรู้กับชุมชน/สังคม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์การประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา : สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนวิเคราะห์ปัญหางานวิชาการของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา :  สถานศึกษามีการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ
เรียนตรงตามเนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17. การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา : ผู้บริหารใช้ส่ือ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาผู้สอน และผู้เรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายสราวุธ  แช่มช้อย 
วัน เดือน ปี เกิด 19  มีนาคม  2534 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2540       ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  

                   โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์  
พ.ศ.2546       ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
                   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
พ.ศ.2557       ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาการศึกษาศาสตรบัณฑิต  
                   สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยบรูพา  
พ.ศ.2558       ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
                   สาขาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 1555 ม.5 ต.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170   
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