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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252359 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ 

นางสาว โสธิยา ม่วงจาบ: แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

 
การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ 2) แนวทางการ

พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ประชากร คือ  ผู้บริหาร และครูโรงเรียนวัดเขารักษ์ จ านวน 18  คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากจ านวน  16  ด้าน  โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  คือ ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  ด้านการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ด้านการจัดระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาหรือ
การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และอยู่ในระดับปานกลาง   1 ด้าน คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  ควรด าเนินการ ดังน้ี ควรให้ชุมชน 
ผู้ปกครอง และองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร มีการวางแผนในการนิเทศเพื่อน าผลมาปรับปรุง
กระบวนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และมีการบันทึกหลังการสอนเพื่อให้ทราบ
ปัญหา หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และวัดผลประเมินผลให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครูควรท าวิจัยเพื่อน าผลของงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบ มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันในการประกันคุณภาพภาพภายใน มีการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการให้แก่ชุมชน 
สร้างเครือข่ายในการพัฒนาทางวิชาการ มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่องค์กรอื่น พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนที่ตรง
กับหลักสูตร หลักสูตรท้องถิ่น ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252359 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ACADEMIC  ADMINISTRATION OF WAT  KHAORAK  SCHOOL 

MISS SOTHIYA MOUNGJAB : THE GUIDELINES FOR ACADEMIC AFFAIRS 
ADMINISTRATION OF WAT KHAORAK SCHOOL THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 

The objectives of this research were to study ; 1) academic affairs administration of Wat Khaorak 
school management. and 2) The Guideline for Academic Affairs Administration of Khaorak school. Kanchanaburi 
Primary Education Service Area office 2. The respondents of this research were a school director and teachers 
from Wat Khaorak school with a total of 18 respondents. The instrument was a questionnaire. The statistic used 
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

The findings of the study revealed that: 

1. academic affairs administration of Wat Khaorak school management as a whole and each 
aspect were at a high level. Sorted from the highest arithmetic mean to the lowest as follows, measurement and 
evaluation and transfer of equivalent grades, selection books for academic, school curriculum development, 
academic planning, developing internal assurance system and educational standard, cooperate in academic 
development with others, academic promotion and support for individual families organization and work units 
and related institutions, preparation of regulations and practicality in academic, development of instructional 
media innovation and technology, developing the opinion for local curriculum, guidance, encouraging and 
improve the learning resource, instructional development, internal supervisory, promoting the community to 
strong in academic and instruction practices in school. And in the moderate level was The Improving student 
quality by classroom. 

2. The Guideline for Academic Affairs Administration of Wat Khaorak school. Kanchanaburi Primary 
Education Service Area office 2 should proceed as follows; Community, parents, and other relevant organizations 
should be involved in the development of the curriculum. Planning for supervision to improve the teaching 
process for student achievement. The Teachers create lesson plans for every subject matter and recorded after 
teaching to know the teaching problem or things that need to improvement, Analyze the environment in order to 
determine the vision, mission, and goals, desirable characteristics. The teachers have developed knowledge, 
ability, organized Child-centered learning process and evaluation in the same way. The teacher should conduct 
research and bring the results of the research to improve the teaching and learning management. There is a 
systematic internal supervision, current information on internal quality assurance. The dissemination of academic 
news to the community. Create a network for academic development. The dissemination of academic works to 
other organizations. To consider selecting textbooks that match the curriculum and Local course. The teachers 
should have abilities in using media and technology. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์    
ตันวิมลรัตน์ ประธานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่พันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร  ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาให้
ค าปรึกษาแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ส่งผลให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหาร  ครูผู้ปฏิบัติงานสอน โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี จนท าให้
งานวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนๆ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่น 35/1      
ท่ีคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าด้วยดีเสมอมา 

ความดีท่ีปรากฏจากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บิดา มารดา ท่ีให้ก าเนิด อบรมเลี้ยงดู
ให้ได้รับการศึกษา ครู อาจารย์ ท่ีให้ความรู้ อบรมสั่งสอน และผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือด้วยดี
ตลอดมา 

  
  

โสธิยา  ม่วงจาบ 
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บทที่ 1  

บทน า 

   

  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความเปล่ียนแปลงจากภายในภาคส่วน ต่างๆ ของประเทศหลากหลายรูปแบบ เช่น ความขัดแย้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ สถิติ อาชญากรรมท่ีเพิ่มข้ึนอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากปัญหา
พฤติกรรมของเยาวชน ปัญหาแรงงานนอกระบบและการค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีทวีความ
รุนแรงอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน โดยในการแก้ไขปัญหาได้มี การน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในทุกภาคส่วน 
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในมิติ
ต่างๆ ข้างต้นนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคนไทยและสังคมไทย ในหลายประการ ความขัดแย้ง
ของคนภายในประเทศ พัฒนาการทางการเมืองของประเทศท่ีผ่านมานั้น  มีทิศทางในการช้ีน า
สังคมไทยไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองท่ีประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  ของ
ภาครัฐมากขึ้น โดยประชาชนสามารถแสดงสิทธิทางการเมือง และการปกป้องสิทธิของตนเอง ชุมชน 
ท้องถิ่นในการเข้าถึงทรัพยากรส าคัญและการบริการของรัฐ อย่างไรก็ตามจากมุมมองและโลกทัศน์ท่ี
แตกต่าง จากกลุ่มคนในสังคมในเรื่องการแสดงสิทธิและการเข้าถึงสิทธิดังกล่าว ได้ส่งผลผลักดันให้เกิด
การแตกแยกทาง ความคิดระหว่างคนกลุ่มต่างๆ และเกิดการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีถูกขับเคล่ือน
ด้วยเป้าหมายท่ีสุดโต่ง ซึ่งน าไปสู่สภาวะความขัดแย้งท่ีมีความรุนแรงและทวีความซับซ้อนมากขึ้น 
กลายเป็นจุดเปราะบางในการรักษา เอกภาพของประเทศและการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย หาก
ยังไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดองให้เกิดข้ึนในจิตส านึกของคนในประเทศได้ 
           การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะต้อง 
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือน 
กระบวนการการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียม
ความพร้อม รับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือทักษะการเรียนรู้และ
การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ท้ังในเชิง
ระบบและโครงสร้างของสังคมไทย ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น1 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 5 ว่าด้วยการบริการและการจัด
การศึกษา ส่วนท่ี 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่าให้สถานศึกษา
ด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการท่ีเป็นของตนเอง  มีความ
คล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสถานศึกษาและมาตรา 39 บัญญัติ
ไว้ว่าให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจัดการ ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานและเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง2 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2 ) พ.ศ.2545 ได้
ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนไว้ 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ซึ่งการบริหารงานวิชาการถือเป็นงานท่ี
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ท้ังนี้การบริหารงานวิชาการต้องเป็นไปตามขอบข่ายท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 17 ด้าน 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล 
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11)
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

                                                             

 1 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 
(กรุงเทพมหานคร 2560), 10. 
 

2
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ส านักนายกรัฐมนตร,ี พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545 (กรุงเทพฯ: 
บริษัทพริกหวาน กราฟฟิค จ ากัด, 2540), 4. 
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ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

สถานศึกษานั้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญท่ีสุดทางการศึกษา คุณภาพ ประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานศึกษาท่ีจะวางแผนการพัฒนางานท้ัง 4 ฝ่ายของ
สถานศึกษาให้เป็นรูปแบบใด ซึ่งงานท่ีส าคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาคือ การ
บริหารงาน วิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษา ท้ังนี้เพราะจุดหมายของสถานศึกษา
คือ การจัดการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จึงอยู่ท่ีงานด้านวิชาการส่วนงานฝ่ายอื่นเป็น
ฝ่ายท่ีให้การสนับสนุนให้ฝ่ายการบริหารงานวิชาการสามารถขับเคล่ือนไปด้วยความราบรื่น 

 

ปัญหาของการวิจัย  

 โรงเรียนวัดเขารักษ์  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ีสาม เมื่อวันท่ี 25 ถึง 27 มกราคม  พ.ศ. 2555 
และปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบท่ีส่ี โดยสรุปผลการประเมินภาพรวมตามมาตรฐาน 
โรงเรียนวัดเขารักษ์  มีผลการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานคุณภาพ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับประถมและมัธยม 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1   มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งช้ีท่ี 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   10.00 9.79 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.81 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.59 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.40 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   10.00 8.65 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งช้ีท่ี 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา           

5.00 3.80 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่  ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  

10.00 9.00 ดีมาก 
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ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

 
มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.91 ดีมาก 

                                                                     รวมผลคะแนนทั้งหมด 100.00 82.95 ดี 
ที่มา : การประเมินคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนวัดเขารักษ์ ปีการศึกษา
2555  
 จากตารางสามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
สาม ดังนี้ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน ตัวบ่งช้ี ท่ี 1) ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ระดับ 
คุณภาพดีมาก ตัวบ่งช้ีท่ี 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ระดับคุณภาพดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งช้ีท่ี 4) ผู้เรียนคิด
เป็น ท าเป็น ระดับคุณภาพดี ตัวบ่งช้ีท่ี 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับคุณภาพ พอใช้ ตัว
บ่งช้ีท่ี 6) ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดีมาก ตัว
บ่งช้ีท่ี 7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ระดับคุณภาพดี ตัวบ่งช้ีท่ี 
8) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ระดับคุณภาพ ดีมาก ตัว
บ่งช้ีท่ี 9) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา ระดับคุณภาพดี ตัวบ่งช้ีท่ี 10) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก ตัวบ่งช้ีท่ี 11) ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก และตัวบ่งช้ีท่ี 12) ผลการส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม คือ           
1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาขึ้น ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยฝึกปฏิบัติเพิ่มจากการเรียน และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือและค้นคว้าจาก
อินเตอร์เน็ต  รวมท้ังได้รับการสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจังในข้อท่ียังบกพร่อง เพื่อให้เกิดความรู้
ความสามารถและทักษะเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดว่า “เลิศล้ าวิชาการ” 2) ควร
ก าหนดขอบข่ายของวิสัยทัศน์ในแต่ละข้อความให้ชัดเจนว่าจะให้เกิดผลอย่างไง 3) สถานศึกษาควรมี
การนิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานทุกด้าน ทุกโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้ 4) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน
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และให้เป็นปัจจุบันทันต่อการใช้งาน 5) ควรประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดขออัตราก าลังครูท่ีจบ
วิชาเอกนาฏศิลป์  หรือจัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาสอน  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในวิชานาฏศิลป์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 6) ครูควรบันทึกผลหลังสอนให้ชัดเจนว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แต่ละครั้งเกิดผลอย่างไรต่อผู้เรียน  และผู้เรียนคนใดยังบกพร่องในเรื่องใด แล้วน ามาวิเคราะห์หาแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง โดยการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม  เพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริมแล้วจึงจัดท าเป็น
รายงานการวิจัยท่ีชัดเจน 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ีสามของโรงเรียนวัดเขารักษ์ มีข้อเสนอแนะหลายเรื่องโดยเฉพาะ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การก าหนดวิสัยทัศน์ในแต่ละข้อความให้ชัดเจน การนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานทุกด้าน ทุกโครงการ การบันทึกผลหลังการสอนของครูเพื่อน ามาวิเคราะห์เป็น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง ส่ือ การท าวิจัย ล้วนเป็นปัญหาส าคัญท่ีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ
ครูโรงเรียนวัดเขารักษ์ต้องตระหนักถึงความส าคัญในการหาแนวทางในการพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเขารักษ์ถือว่าอยู่ในระดับท่ีดีและ
ดีมากอยู่แล้ว แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ผู้วิจัย จึงได้สนใจการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวั ดเขารักษ์ และแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความเป็นมาท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้ 2 ประการ ดังนี้ 

  1. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 
 
 
 



 7 
 
ข้อค าถามการวิจัย 

  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาค าตอบ ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัยไว้ 2 ประการ ดังนี้ 

  1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูใ่นระดับใด 

  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นอย่างไร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานทางการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. งานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 2 อยู่ในระดับปานกลาง 
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีหลายแนวทาง 
 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

 การบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ได้ด าเนินการในลักษณะองค์กรเชิงระบบ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา
ทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด (Open System) ตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออร์นสไตน์ 
(Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบของการวิจัยท่ีกล่าวว่าองค์กรระบบเปิดประกอบด้วย
ระบบย่อยๆ ภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะยอมรับตัวป้อน 
(Input) จากส่ิงแวดล้อมมีกระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process) ซึ่งเปล่ียนแปลงตัว
ป้อนให้กลายเป็นผลผลิต (Outputs) ท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment) ท้ังภายใน
และภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบท้ังสาม
ส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ปัจจัยน าเข้าในระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีน าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรท่ีใช้ด าเนินงาน ได้แก่ เงิน ( money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และ
การจัดการ (management) เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะถูกแปลเปล่ียนโดย กระบวนการของการบริหาร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ ให้ได้มาซึ่งผลผลิต (Outputs) คือ ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียน ความพึงพอใจของทุกฝ่าย โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขเปล่ียนแปลงให้
ดีกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางภูมิศาสตร์3 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 1) การ
พัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้าน
วิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การสัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศ
การศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 17)การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา4 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 
3 Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educationl Administration : 

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

4 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 30-51. 
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 จากแนวคิดและขอบข่ายทฤษฎีท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสามารถน าเสนอเป็นขอบข่ายทางทฤษฎีของ
การวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1  
 
 

   

 

 

 
แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ท่ีมา  : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration : 
Concepts and Practices, 6thed. (CA : Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-22. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 30-51. 
  
 
 

ปัจจัยน าเข้า 

(inputs) 

- นโยบายการศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

 

ผลผลิต 

 (outputs) 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
-ความก้าวหน้าของนักเรียน
และครู 
-ความพึงพอใจของบุคลากร 
 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

(Transformation 

process) 

- การบริหารจัดการ 
 
-ความรู้และทักษะของ
ผู้บริหารและครู 
 

องค์การ (Organization) 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

สภาพแวดล้อม (Environment) 

การบริหารงานวิชาการ 
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ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการ โดยใช้แนวคิดท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ ตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดังแผนภูมิท่ี 2 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงขอบเขตของการวิจัย  
ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 30-51. 
 

การบริหารงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหรือการด าเนนิการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนนุงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 
และสถาบันอืน่ท่ีจัด การศึกษา 
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

        ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะต่างๆท่ีเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ดังนี้  

        การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญของผู้บริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารงานทุกชนิดในโรงเรียน ท้ังการ
บริหารงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน โดยการบริหารแบบเป็นกระบวนการ
หรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีการประเมินผลให้ดียิ่งขึ้นตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 การบริหารงานวิชาการ มีท้ังหมด 17 งาน คือ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษา การจัดท าระเบียบและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การ
คัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตาม
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 โรงเรียนวัดเขารักษ์ หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 จากสภาพปัญหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาท่ีกล่าวมาในบท
ท่ี 1 นั้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้มากขึ้น การท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอ
น าเสนอวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังมีสาระส าคัญในส่วนแรก คือ การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา ส่วนท่ีสอง คือ ข้อมูลโรงเรียนวัดเขารักษ์ และส่วนท่ีสาม คือ งานวิจัยท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

การบริหารงานวิชาการ 

 
  การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุดของการบริหารงานในสถานศึกษา 
เพราะงานวิชาการเป็นงานท่ีพัฒนาคนอย่างรอบด้าน พัฒนาด้านสติปัญญาให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ 
ความสามารถ ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพึงประสงค์ พร้อมท้ังพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม งานวิชาการจึงถือเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา
เพราะคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จของงานวิชาการในสถานศึกษาและ
ความสามารถของผู้บริหาร 
 

ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง เป็นงานท่ี
ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทุกชนิด
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมายหลักของ
สถานศึกษา และเป็นเครื่องช้ีความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร5   
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้ความหมายของการบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

                                                             

 5 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, 
2553), 2. 
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พัฒนา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เจริญงอกงามในทุกด้านเมื่อ
เติบโตขึ้นจะได้ เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม6 
 กมล ภู่ประเสริฐ  ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานด้าน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา7   

 พิชัย เสงี่ยมจิตต์ ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์

ท่ีจะน าทรัพยากรในการบริหารมาประกอบการบริหาร ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน8 

 กอร์ตัน (Gortun) ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรม

ทุกกิจกรรมในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียน 

ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซึ่งได้แก่ งบด้านหลักสูตร การจัดแผนการเรียน การจัดตารางการ

เรียนการสอน การจัดครูเข้าสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ 

การวัดผลประเมินผล รวมถึงการนิเทศการสอน9
  

 เฟอเรสท์และกินเซอร์ (Forest and Kinser)  ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

หมายถึง เป็นงานท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการและการส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรการสอนและ

การจัดการเรียนรู้10       

                                                             

 
6
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ ลาดพร้าว, 2541), 84. 
 

7
 กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร :  

เสริมสินพรีเพรสซิสเต็ม, 2547), 6. 
 

8 พิชัย เสงี่ยมจิตต์, การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา ( อุบลราชธานี : คณะ
ครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542), 3. 
 

9
 Richard A.Gorton, School Administration and Supervision : Leadership 

Challenges and Opprtunities,2nd ed (Ohio : W.C. Brown Co,1983), 158-164. 

 
10 Jame Forest and Kinser, Higher Education in the United States : An 

Encyclopedia, (Oxford : ABC-CLIO,2020), 1. 
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 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง เป็นกระบวนการ

หรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนประเมินผลให้

ดีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน11 

 ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง  งานวิชาการใน 

โรงเรียนประถมศึกษา คือ การจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการเรียนและประสบการณ์ต่างๆ

ให้แก่ นักเรียนตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยาและความประพฤติของนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดี  มี

ความรู้ ความสามารถ พอท่ีจะน ามาหาเล้ียงชีพได้อย่างมีความสุข มีความพอใจตามมาตรฐานและ

สภาพความเป็นอยู่และช่วยเหลือเผ่ือแผ่เพื่อนบ้านและสังคมตามสมควร12 

 จากความหมายของการบริหารงานวิชาการท่ีนักการศึกษา  ได้กล่าวมาผู้วิจัย สรุปว่า การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา 
เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารงานทุกชนิดในโรงเรียน ท้ังการบริหารงานด้าน
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน โดยการบริหารแบบเป็นกระบวนการหรือการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีการประเมินผลให้ ดียิ่งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

                                                             

 
11 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ,การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์มหาวิยาลัยทักษิณ,2550),30. 
 

12 ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์, ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่ผู้เรียนเปน็ส าคัญ, (กรุงเทพฯ :     
พริกหวานกราฟฟิก, 2543), 161. 
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ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า งานวิชาการ
เป็นงานหลักของการบริหารการศึกษา ไม่ว่า สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพ
ของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา  ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือ
ทางอ้อมก็อยู่ท่ีลักษณะของงานนั้น13  
 เรณู ครุธไทย ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็นงานท่ีมี
ความส าคัญของโรงเรียน เนื่องจากเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการในด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
หัวใจของ โรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ รวมถึงงานท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด14  
 งานวิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็น
องค์ประกอบท่ีจะท าให้สถาบันด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น  ผู้บริหารการศึกษาทุกคนควรจะ
รับผิดชอบเป็นผู้น าของครูในด้านวิชาการเป็นอันดับแรก  เพราะหน้าท่ีของโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาทุกแห่ง คือ การให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านวิชาการ โดยการท างานร่วมกับครู 
กระตุ้นเตือนครูให้ค าแนะน าครู และประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน
การสอน งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ  เนื่องจากงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อม ก็อยู่ท่ีลักษณะของงานนั้น งานวิชาการ ถือได้ว่า
เป็นงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน ส่วนงานด้านอื่นๆ เป็นงานท่ีมาสนับสนุนงานวิชาการให้มี
คุณภาพ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก 1) โรงเรียนมีขอบข่ายการบริหารงานวิชาการชัดเจน 2) 
ผู้บริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการบริหารงาน 3) ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูตระหนักและร่วมมือ

                                                             

 
13 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, 

2553), 2. 
 

14
 เรณู ครุธไทย, การศึกษาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนในนวมินทราชินูทิศ 

(กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 9.  
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พัฒนางานวิชาการในโรงเรียนอย่างจริงจัง 4) ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ15 
 มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็นหัวใจ
ของสถานศึกษาและท่ีส าคัญมากท่ีสุด ได้แก่ การจัดโปรแกรมการสอนและการปฏิบัติตามโปรแกรม 
รวมท้ังการวัดผลเพื่อท่ีจะได้ติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดบริการในการสอน16 
 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า งานวิชาการเป็น
งานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมท้ังการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ17 
 จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ี
ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการบริหารด้านอื่นๆนั้นแม้จะมีความส าคัญ
เช่นเดียวกันแต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร18 
 จากการศึกษาความส าคัญของงานวิชาการ สรุปได้ว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของ

สถานศึกษาท่ีผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ เพราะงานวิชาการบ่งบอกถึงคุณภาพและ

มาตรฐานของโรงเรียนท่ีจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

                                                             

 
15 ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ, การบริหารงานวิชาการชุดฝึกอบรมผู้บริหาร 

สถานศึกษาระดับสูง,เล่ม5 (กรุงเทพฯ : บริษัท พีเอลีฟวิ่ง จ ากัด, 2549), 84. 
 

16 Van Miller, The Public Administration of American School Systems, (New 
York : The Macmillan Company, 1965), 175. 
 

17 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ,การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์มหาวิยาลัยทักษิณ,2550), 28. 
 

18 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บุ๊ค 
พอยท์, 2545), 79. 
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ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

 ความส าเร็จของสถานศึกษาอยู่ที่การบริหารงานวิชาการซึ่งงานวิชาการมีขอบข่ายกว้างขวางใน
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยทั่วไปสถานศึกษาที่จัดการศึกษาจะต้องวางขอบข่ายวิชาการ
ครอบคลุมต้ังแต่การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการจนถึงการติดตามผลขอบข่ายของงานวิชาการ ดังที่
นักวิชาการกล่าวไว้เกี่ยวกับขอบข่ายของงานวิชาการ ดังนี้ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผลในด้านวิชาการ19 
 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึง ขอบข่ายและภารกิจการบริหาร และการจัดการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) พัฒนาขบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 6) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) นิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ส่งเสริมความรู้การบริหารแก่ชุมชน 11) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา20 
 กมล ภู่ประเสริฐ กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการให้ผูบ้ริหารสถานศกึษาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 9 ประการ ประกอบด้วย 1) การบริหารหลักสูตร 2)การบริหารการเรียนการสอน             
3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 4) การบริหารนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การบริหารการพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารการวิจัยและพัฒนา 7) การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ 8) การ
บริหารระบบข้อมูล และสารสนเทศทางวิชาการ 9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษา21 
 มิลเลอร์ (Miller) กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การจัดโปรแกรม
การสอน 2) การปฏิบัติ ตามโปรแกรม 3) การจัดใหม้ีการเรียนการสอน และ 4) การจัดบริการการสอน22 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งการบริหารงาน 

                                                             

 
19 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 

2553), 21. 
 20 กระทรวงศึกษาธิการ, การบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : กองวิชาการ, 2546), 33. 
 21 กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ 
2553), 3-4. 
 22 Van Miller, The Public Administration of American School System 
(New York : The Macmillan Campany, 1965), 85. 
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วิชาการของสถานศึกษาตามคู่มือการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล ซึ่งจ าแนกการบริหารงานวิชาการ 
ออกเป็น 12 งานดังนี ้

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 
7. การนิเทศการศึกษา  
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา23 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงาน
วิชาการออกเป็น 17 งาน ดังนี้1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4) การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  14) การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา               

                                                             

 
23

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน็นิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.),2546), 33-38. 
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16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา24 
 จากการศึกษาขอบข่ายงานวิชาการท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ขอบข่ายงานวิชาการ หมายถึง 
ภารกิจหลักท่ีต้องด าเนินไปตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกในการด าเนินงานให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ซึ่งงาน
วิชาการในสถานศึกษานั้น มีขอบข่ายท่ีกว้างขวาง คลอบคลุมกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเรียน
การสอนของสถานศึกษา รวมท้ังมีปัจจัยต่างๆท่ีเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 17 ด้าน โดยศึกษารายละเอียดในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรท้องถิ่นไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 27 ได้
ก าหนดให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ25 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องท้องถิ่นของตนเอง มีความภูมิใจในท้องถิ่น รักถิ่นฐานไม่ละ
ท้ิงและท ามาหากินในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีผู้ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นไว้ ดังนี้  
 กรมวิชาการ ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่างๆท่ีอยู่ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ตามข้อก าหนดในโครงสร้างของหลักสูตร
ระดับชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นของตน เรียนรู้สภาพเศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ตลอดจน สามารถพัฒนาชีวิต พัฒนาอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตนได้26  
 วีระนุช ปิณฑวนิช ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรท่ีก าหนดให้ผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ท่ีตนอาศัยอยู่ ในด้านเศรษฐกิจ 

                                                             

 
24 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษา, (กรุงทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,2550), 30-51.  
 25 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 9. 
 

26 กรมวิชาการ, การพัฒนารายวิชาสังคมศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถ่ินในหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2542), 25. 
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สังคม ส่ิงแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังในทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในห้องและนอกห้องเรียน ผู้ร่วมสร้างหลักสูตรประกอบด้วย โรงเรียน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกฝ่ายจะช่วยกันก าหนดและพัฒนาหลักสูตรขึ้นตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของตนผ่านการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียน มีสถาบันราชภัฎในท้องถิ่น
เป็นผู้ช่วยในด้านการรวบรวมองค์ความรู้ท้องถิ่น หลักสูตรท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้สึกผูกพันกับถิ่นท่ีอยู่ สามารถใช้ชีวิตประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพท่ีมีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
ของตนได้27  
 สุภรณ์ ปรีชาอนันต์ ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง เนื้อหาสาระและมวล
ประสบการณ์ ท่ีจัดให้ผู้เรียนในห้องท่ีหนึ่งท่ีใดโดยเฉพาะ และหมายถึงหลักสูตรท่ีสร้างขึ้นจากสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน หรือสร้างจากหลักสูตรแกนกลางท่ีปรับให้เข้ากับสภาพชีวิตของ
ผู้เรียนในท้องถิ่นต่างๆหรือสร้างจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน28 
 นิคม ชมพูหลง ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง การท่ีท้องถิ่นปรับปรุง ขยาย
หรือเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาสาระ แผนการสอน ส่ือการเรียนการสอน กิจกรรม ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการเฉพาะท้องถิ่น โดยยึดหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแม่บท ไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความ
ต้องการของท้องถิ่น29 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
วัฒนธรรม สภาพสังคม เศรษฐกิจ ในท้องถิ่นของตนเอง มีความรัก ความภูมิใจและประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นของตน ซึ่งหน่วยจะมีหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้วย 

แนวทางการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ไว้ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดไว้ให้ 
 2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ 

                                                             

 
27 วีรนุช ปิณฑวนิช, “อนาคตของหลักสูตรท้องถิ่นจะไปทางไหน,”วารสารวิชาการ 9 , 4 

(มิถุนายน 2543 ) : 16-23. 
 

28 สุภรณ์ ปรีชาอนันต์, แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับหลักสูตร, (กรุงเทพ : ส านักพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2543), 61. 
 29 นิคม ชมพูหลง,วิธีการและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินและการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ธารอักษร, 2545), 21. 
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 3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อน าข้อมูลจัดท าสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 4. จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา
เพิ่มเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการท าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้30 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น คือ สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดเตรียมให้  
โดยการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศชุมชน เพื่อจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนและ
ชุมชน  
 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

  การวางแผนงานวิชาการเป็นกระบวนการส าคัญในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งจะช่วยให้งาน
ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ี  
   แฮริสัน (Harrision) ได้กล่าวถึงการวางแผนงานวิชาการ คือ เครื่องมือท่ีมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งของการบริหารเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นงานเริ่มต้นครั้งแรกและเป็นงานต่อเนื่อง
ตลอดในกระบวนการบริหารและการจัดการของหน่วยงานหรือของระบบของการบริหารองค์การท้ัง
ระบบ31  
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึงการวางแผนงานวิชาการ คือ การวางแผนงานวิชาการ
เป็นเครื่องช้ีแนวทางการปฏิบัติงาน การวางแผนงานเป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
การปฏิบัติงานในอนาคตตามความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติก่อนหลัง การวางแผนงานในสถานศึกษาจึง
จ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากท่ีสุด 
  สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการวางแผนงานวิชาการ เนื่องจากองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ประการ 
คือ องค์ประกอบภายนอกสถานศึกษาและองค์ประกอบภายในสถานศึกษา 

                                                             

 
30

 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 31. 
 

31 Harrision F.E., Management and Organizations (New Jersey : Houghton 
Miffin,1976), 57. 
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  1. การวางแผนงานวิชาการและองค์ประกอบภายนอกสถานศึกษา  
   1.1 การเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เกิด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้น งานวิชาการของสถานศึกษา จ าเป็นต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลง ให้
ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและการสอนเนื้อหาวิชา
ใหม่ๆ การน านวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือและอุปกรณ์
การสอน เป็นต้น 
   1.2 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ความเป็นตัวเมืองเพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อม
ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น หลักสูตรและการสอนจ าเป็นต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม การ
ป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม 
   1.3 การเปล่ียนแปลงทางด้านการใช้พลังงาน พลังงานในโลกลดน้อยลง แต่
ประชากรโลกใช้พลังงานเพิ่มข้ึน มีผลต่อการด าเนินชีวิต พลังงานหลักท่ีใช้ คือ น้ ามัน ประเทศไทยไม่ใช่
แหล่งผลิตน้ ามัน เราต้องซื้อและใช้พลังงานจากประเทศอื่นในปริมาณมาก ท าให้เกิดการเสียดุลการค้า 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัญหาเหล่านี้ท าให้สถานศึกษาต้องมีการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้รู้จักการใช้พลังงานท่ีถูกต้อง การประหยัดพลังงาน การหาทางใช้พลังงานทดแทนน้ ามัน 
   1.4 การเปล่ียนแปลงทางสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม และการก้าวไปสู่สังคม
ข่าวสาร ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการด าเนินชีวิต จ าเป็นต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
สังคม และการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเพิ่มขึ้น รวมท้ังวิธีการในการด าเนินชีวิตจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 
เป็นความจ าเป็นของสถานศึกษาท่ีต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร และการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
  2. การวางแผนงานวิชาการภายในสถานศึกษา  
   2.1 ความจ าเป็นต้องก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของสถานศึกษา เพื่อเป็น
ทิศทางในการท างาน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา เพื่อเป็น
การตัดสินใจในการเลือกศึกษาในสถานศึกษานั้น ผู้บริหารและครูต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อจะได้
ท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ การวางแผนงานวิชาการจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถก าหนด
จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายในการท างาน 
   2.2  ความต้องการประเมินผลงาน การท างานนั้น บุคคลต้องทราบผลส าเร็จของงาน 
การวางแผนจะเป็นตัวก าหนดท้ังเป้าหมายระยะส้ัน และระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมีวิธีการในการวัดและ
ประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้บริหาร 
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   2.3 ความต้องการความร่วมมือในการท างาน สถานศึกษาจะด าเนินการไปได้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย การวางแผนจะช่วยรวมกลุ่มพลังภายในสถานศึกษาเพื่อการ
ท างานร่วมกัน โดยช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ32 
  สรุปได้ว่า การวางแผนงานด้านวิชาการ มีความส าคัญส าหรับการบริหารสถานศึกษา เพราะ
การบริหารงานวิชาการท่ีดีจะน าไปสู่ความส าเร็จท่ีมีคุณภาพ จะช่วยให้การท างานในสถานศึกษามี
ระบบ สามารถด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆ และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้การบริหาร
สถานศึกษาส าเร็จไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ 
ขอบข่ายแนวทางการวางแผนงานด้านวิชาการ 

  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงานด้าน
วิชาการ ไว้ดังนี้  
  1. วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศ และติดตามเกี่ยวกับ 
งานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การ
พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน33 

  สรุปได้ว่า การวางแผนงานด้านวิชาการ คือ การวางแผนงานด้านวิชาการ โดยการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูล การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การพัฒนาการใช้ส่ือ การส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหา

                                                             

 
32 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ

,2553), 95-97. 
 

33 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 32. 
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สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันละแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลาทุกสถานการณ์ท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ34  
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งแห่งการปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และสามารถด ารงชีวิตและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น การเรียนรู้ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายใน
โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นได้ภายในสภาพแวดล้อมท่ัวไป การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเริ่มจาก
สภาพแวดล้อมทางบ้าน และขยายกว้างไปเรื่อยๆ เมื่อผู้เรียนก้าวสู่สถานศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งความรู้
อย่างเป็นระบบ รวมท้ังความรู้ในวิชาชีพท่ีจะน าไปประกอบอาชีพได้ 35 กระทรวงศึกษาธิการ ได้
อธิบายเกี่ยวกับการกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ังปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พัฒนาทักษะต่างๆอันเป็นสมรรถนะส าคัญท่ีต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมี
ความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน 

                                                             

 
34 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 14-15. 
 

35 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, 
2553), 71. 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้และ
คุณธรรม36 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การวัดการศึกษาท่ีถือว่าผู้เรียนส าคัญ
ท่ีสุด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หรือรวมท้ังมีการ
ฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการ
จัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ 
นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยสะท้อนจากท่ี
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาหรือเลือกท าโครงงานหรือช้ินงานในหัวข้อท่ีสนใจในขอบเขตเนื้อหา
ของวิชานั้นๆ37 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้อง
อาศัยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้าง
ความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย  
กระบวนการเหล่านี้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ38 
 
 
 
 

                                                             

 36 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 25. 
 

37 ศศิธร เวียงวะลัย, การจัดการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556), 3. 
 

38 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 25. 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ดังนี้ 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดย

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้  
4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาส 

และมีความสามารถพิเศษ39 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษา ทุกคนมี
ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุตามหลักสูตรที่วางไว้ โดยผู้บริหาร ครู ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เข้าใจหลักสูตร เพื่อท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 หลักสูตรสถานศึกษา ถือว่า เป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้บริหารต้องค านึงถึงความส าคัญ หลักสูตร
เปรียบเสมือนเข็มทิศน าทางในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ ในหมวด 4 มาตรา 
27 ว่า ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษา
ต่อ และให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดท าสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคท่ีหนึ่ง ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ี
ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ40  

                                                             

 
39 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 33. 
 40กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 9. 
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 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ให้ความหมายของหลักสูตร คือ มวลประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนท่ีจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มุ่งให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ41 
 ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ ให้ความหมายของหลักสูตร คือ หลักสูตรเป็นเนื้อหาสาระส าคัญและ
กิจกรรมต่างๆท่ีสนองวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ตามท่ีพึงประสงค์42 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายของหลักสูตร คือ หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน จะท าให้การศึกษาด าเนินไปด้วยดี ท้ังแก่ผู้เรียนเอง และช่วยให้ครูได้มีทิศทางและ
ส่ิงก าหนดในการสอน มีความส าคัญ คือ 1) งานด้านหลักสูตรและการสอน ท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว้ 2) งานด้านหลักสูตร ท าให้การศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย 3) หลักสูตรเปรียบเสมือน แบบแปลน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรบอกไว้
ว่า วัตถุประสงค์ท่ีต้องการมีอะไรบ้าง จะใช้อะไรเป็นวัสดุและอุปกรณ์ จะสอนอย่างไร จัดเตรียมการ
สอนอย่างไร เพื่อช่วยในด้านการเรียนการสอน หลักสูตรจึงมีความส าคัญเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะ
น าไปสู่ความส าเร็จท่ีต้องการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูที่จะจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้ ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ43  
 สันติ บุญภิรมย์ ให้ความหมายของหลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรเป็นตัวก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน และหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นต้น 2) หลักสูตรช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับวัย 
3) หลักสูตรเป็นตัวช้ีวัดความเจริญงอกงามของผู้เรียนท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 4) หลักสูตรเป็นตัว
ช้ีน าในการรวบรวมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีผู้สอนน ามาใช้สอนผู้เรียนให้ครบตามหลักสูตรท่ีต้องการ 
5) หลักสูตรเป็นตัวบ่งบอกถึงพฤติกรรมท่ีคาดหวังท่ีเกิดกับผู้เรียน 6) หลักสูตรช่วยให้ผู้สอนได้
ด าเนินการสอนอย่างถูกทางไม่หลงประเด็น 7) หลักสูตรเป็นเครื่องมือของผู้บริหารการศึกษา ท้ัง
ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาใช้ส าหรับติดตาม ควบคุม และประเมินผลวิชาการ

                                                             

 41 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา:โรงพิมพ์
น าศิลป์,2554), 41. 
 

42 ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์, การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา.พิมพ์ครั้ง
ท่ี 5, (ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551), 
47. 
 43 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, 
2553), 23-24.  
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ของสถานศึกษา 8) หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการท่ีแปลความมาจากจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาให้แก่พลเมืองของประเทศ 9) หลักสูตรเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาคนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศในอนาคต44 
 สรุปได้ว่า หลักสูตร คือ กิจกรรมต่างๆท่ีสถานศึกษาจัดขึ้นให้แก่ผู้เรียนท้ังในและนอก
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตาม
แผนการศึกษาของชาติซึ่งมีองค์ประกอบของหลักสูตรได้แก่ จุดหมาย หลักการ โครงสร้างจุดประสงค์
การเรียนรู้ เนื้อหารายวิชา ส่ือการเรียนการสอน วิธีการสอนและการวัดผลประเมินผล 
 กู๊ด (Good) ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร คือ การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ 2 
ลักษณะ คือ การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอนรวมท้ัง
การประเมินผล ส่วนค าว่า การเปล่ียนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจาก
เดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่45  
 สันติ บุญภิรมย์ ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง ความพยายามของผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะครู อาจารย์ได้ร่วมมือกันเปล่ียนแปลงปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้
เหมาะสมแก่การเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคม ท้ังปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้ผู้เรียน
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เกิดความเช่ือมั่นในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น46 
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 ทาบา (Taba) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ความต้องการ 
2. ต้ังวัตถุประสงค์ 
3. เลือกเนื้อหาวิชา 
4. รวบรวมเนื้อหาให้เป็นระบบ 
5. เลือกประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
6. จัดระบบประสบการณ์ในการเรียนรู้ 

                                                             

 
44 สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์ , 2553), 44-45. 

 45 Good,Carter V, Dictionary of Education 3 rd.ed (New York : McGraw Hill, 
1973). 
 46 สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์ , 2553), 53. 
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7. ต้ังเกณฑ์การประเมินผล จะประเมินอะไรและวิธีใด47  
 การบริหารหลักสูตร  
 การบริหารหลักสูตร ได้น ากระบวนการการบริหารงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ กระบวนการบริหารงานมีประโยชน์ต่อการท างาน ดังนี้  

1. ช่วยให้การบริหารหลักสูตรสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพราะมองเห็นงาน ปัญหาของความ
ซ้ าซ้อน และสามารถมอบหมายงานได้ถูกต้อง 

2. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการท างาน ให้ทันกับความ
เปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของงาน 

3. ช่วยให้สถานศึกษาได้ขยายเติบโตและก้าวหน้า มองเห็นปัญหา ท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ 

4. ช่วยส่งเสริมบุคคลในการท างาน การจัดหน่วยงาน การบริหารงาน ได้งานเหมาะกับ
บุคคล เพื่อให้บุคคลปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ 

5. ช่วยให้ผู้บริหารได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้บุคคลในองค์กรท างานอย่างมีอิสระ
และมีความคิดริเริ่ม 

6. ช่วยในการจัดหมวดหมู่ของงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวดเร็ว 
7. ช่วยให้มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน  

  การบริหารหลักสูตร เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ การวางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร โดยการ
ตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ 
เช่น บุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดท าโครงการสอน เป็นต้น48  
 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ในระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมการ
ใช้และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็น
หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นตัวกลางท่ีจะเช่ือมโยงหลักสูตร

                                                             

 
47 Hilda Taba, Curriculum Development : Theory and Practice (New York : 

Harcourt Bruce and World, 1962), 12. 
 

48 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, 
2553), 43-49. 
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แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการท้องถิ่น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้หลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 
โดยมีภารกิจส าคัญ คือ ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่น 
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น รวมท้ังเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของ
ผู้เรียน ส่วนสถานศึกษานั้นมีหน้าท่ีส าคัญในการพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา การวางแผนและ
ด าเนินการใช้หลักสูตร การเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร จัดระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาในระดับ
ท้องถิ่นได้จัดท าเพิ่มเติม รวมท้ังสถานศึกษาสามารุเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา49 

                                                             

 
49

 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 35. 
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แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
 1.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย 
     1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
     1.2 จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
     1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 1.4 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวชิาใหสู้งและลึกซึง้มากข้ึน ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้
คลอบคลุมการศึกษาทีส่่งเสริมความเป็นเลศิ การศกึษาส าหรับผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลอืก  
     1.5 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และมุ่งสู่ความเป็นสากล  
 2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ50 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนา 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อเศรษฐกิจ สังคม ในยุคปัจจุบัน สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และความต้องการของผู้เรียน มีการวางแผน ประเมิน ติดตามผลการใช้หลักสูตร เพื่อ
พัฒนาให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพต่อการน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้เรียนเปลี่ยน
พฤติกรรมไปเป็นแบบอื่น เช่น เปลี่ยนจากการไม่รู้เป็นรู้หรือเปลี่ยนจากการชอบเป็นไม่ชอบ หรือในทาง
ตรงกันข้ามจากการไม่ชอบเป็นชอบ51  

                                                             

 50 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 34-35. 
 51 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (สงขลา:โรงพิมพ์น า
ศิลป์, 2554), 66. 
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สุรางค์ โค้วตระกูล กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนพฤติกรรมซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีเรามีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมท้ังการ
เปล่ียนปริมาณความรู้ของนักเรียน งานท่ีส าคัญของครูก็คือช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้มี
ความรู้และทักษะตามท่ีหลักสูตรได้วางไว้ ครูมีหน้าท่ีจัดประสบการณ์ในห้องเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียน
เปล่ียนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียน ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้จึงเป็น
รากฐานการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ52  

ปรียาพร อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้เป็นส่วน
หนึ่งแห่งการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสามารถด ารงชีวิตและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น การเรียนรู้ไม่
เพียงแต่เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นได้ภายในสภาพแวดล้อมท่ัวไป การ
เรียนรู้ของนักเรียนจะเริ่มจากสภาพแวดล้อมทางบ้าน และขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเขาได้ก้าวเข้าสู่
โรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้อย่างเป็นระบบ53  

บลูม (Bloom) กล่าวว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 
เกิดขึ้น 3 ประการจึงถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ คือ 1) การเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจ หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทางสมอง เช่น ความคิดรวบยอด  2) การ
เปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก หมายถึง เปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ เช่น ความเช่ือ เจตคติ 
ค่านิยม 3) การเปล่ียนแปลงทางการเคล่ือนไหวร่างกาย เพื่อให้เกิดทักษะและความช านาญ เช่น การ
ว่ายน้ า เล่นกีฬา การเรียนรู้มีพฤติกรรม 2 ส่วน คือ 1) พฤติกรรมเดิมก่อนการเรียนรู้ 2) พฤติกรรม
หลังจากให้การเรียนรู้แล้ว54  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 1) จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันละแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก

                                                             

 
52 สุรางค์ โค้วตระกูล, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2541), 187. 
 

53 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, 
2553), 71. 
 

54 Benjamin S. Bloom, Human Characteristics and School Learning (New 
York : McGraw-Hill Book Company, 1976), 11. 
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การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกัน จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุก
เวลาทุกสถานการณ์ท่ีมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ55  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็น
กระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
หลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
เป้าหมายส าคัญส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ัง
ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญท่ีต้องการให้
เกิดแก่ผู้เรียน 1) หลักการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลัก ผู้เรียนมีความส าคัญ
ท่ีสุด 2) กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนต้องอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายเป็นเครื่องมือท่ีจะพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ี
จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการ
คิด กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นต้น โดยกระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางจัดการ
เรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึงต้องศึกษาท าความเข้ าใจกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้
สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การออกแบบการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ช้ีวัดสมรรถนะของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิค

                                                             

 
55

 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 14-15. 
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การสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีก าหนด56 

สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ คือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ จากไม่รู้ เป็นรู้ โดยการ
ฝึกฝนให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ต้องค านึงถึงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักเรียน โดยผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมีศักยภาพเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด   

หลักของการพัฒนาการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้เป็นส่ิงส าคัญ การเรียนรู้จะช่วยให้คนเราสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีอาศัยอยู่ได้อย่างเหมาะสม คนเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตไม่มีท่ีส้ินสุด ดังนั้นจึงมีนักวิชาการ นักจิตวิทยาหลายท่าน ให้ความสนใจศึกษาในเรื่องของ
การเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
  1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียน และ
อ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ท้ังนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้พร้อมกันจากส่ือการเรียนการ
สอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่างๆ  

                                                             

 
56 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 25. 
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 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ี ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
 7. ค้นคว้ารูปแบบหรือการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า  

8. ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้พร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยากรประเภทต่างๆ 
 9. มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี 
 10. มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
 11. มีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า 
 12. เป็นผู้น าการจัดกระบวนการเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น57  
 สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ การก าหนดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับความ
สนใจของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้
แบบลงมือกระท า ผ่านการใช้ส่ือและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกท่ี
ทุกเวลาและสามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัว ชุมชนได้  
 6.การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ เทียบโอนผลการเรียน 
 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน เป็นกระบวนการท่ีจะทราบว่าคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างใด บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ถือเป็นเครื่องมือส าคัญ
ท่ีจะช่วยให้ผู้สอนทราบว่าการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพเพียงใด และมีข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไข 
ปรับปรุงในส่วนในส่วนใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนหรือปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความเหมาะสม ส่วนการเทียบโอนผลการเรียน เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนท่ีมี
ความต้องการศึกษาในสถาบันต่างๆ ดังท่ีนักวิชากรหลายท่านให้ความหมาย ดังนี้ 
  สันติ บุญภิรมย์ กล่าวว่า การประเมินผลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติมาต้ังแต่ต้นจนเสร็จส้ินไปว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ โดยน า
ผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับทรัพยากรต่างๆท่ีระดมมาใช้ในการปฏิบัติงานมาตีค่า ตีราคาลงไป
ว่าเหมาะสมสอดคล้องสมดุลกันหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้
น าศาสตร์การประเมินมาใช้กับการเรียนการสอน จึงเรียนกว่าผลการประ เมินการเรียนการสอน 

                                                             

 
57 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 36. 
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กิจกรรมการด าเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วยพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ผู้ด าเนินงานจะต้องใช้เครื่องมือวัดผล
ซึ่งมีหลายชนิด ชนิดท่ีใช้มากท่ีสุดคือแบบทดสอบ น าไปใช้สอบวัดพฤติกรรมของผู้เรียน โดยท่ัวไป
แบบทดสอบมี 2 ลักษณะ คือ แบบทดสอบอัตนัยและแบบทดสอบปรนัย ผลท่ีได้จากการใช้เครื่องมือ
วัดผลการเรียน ท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สอน ผู้เรียน การแนะแนว และผู้บริหารซึ่งน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์58  
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผล เป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการ
เรียนการสอน มีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ท าให้ครู
อาจารย์ทราบว่าผลการสอนของตนเป็นอย่างไรและจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 2) เพื่อปรับปรุงการ
เรียนของนักเรียนนักศึกษาจะได้ทราบว่าตนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงตนเอง 3) เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ท าให้ทราบสภาพ
ท่ีแท้จริงของหลักสูตร โครงการสอน บันทึกหลังการสอนท่ีจะน ามาสู่การปฏิบัติว่าประสบปัญหา
อย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุงอย่างไร 4) เพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษาท่ัวไป เช่น ผลการเรียนการศึกษา
ส าเร็จตามหลักสูตรเป็นแนวทางในการท างานและศึกษาต่อ 5) เป็นหลักฐานด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาในด้านการรับนักศึกษา ผลการเรียนและการส าเร็จตามหลักสูตร 6) เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในด้านผลการเรียน และการส าเร็จการเรียนของนักศึกษา59  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเรื่องของการวัด
ปละประเมินผลการเรียนรู้ คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักพื้ นฐาน
สองประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่ง
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการพัฒนา
คุณภาพเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ี
แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผล 

                                                             

 
58 สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์ , 2553), 201. 

 
59 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพฯ, 

2553), 166-167. 
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แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) การประเมินระดับช้ันเรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ใน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้
เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม สังเกต การตรวจการบ้าน การประเมิน
โครงการ การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
เอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า 
ผู้เรียนมีพัฒนาการ มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้
ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 2) การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียนรายปี/
รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และเป็นการประเมินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีส่ิงท่ีต้องการพัฒนาในเรื่องใด รวมท้ังสามารถน าผลการเรียน
ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเอการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางประกันคุณภาพ และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 3) การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการ
โดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ยังได้รับการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 4) การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับการ
ประเมินผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆเพื่อ
น าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมู ลสนับสนุนการตัดสินใจใน
นโยบายระดับประเทศ ข้อมูลจากการประเมินระดับต่างๆข้างต้นเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีต้องจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเ ต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน
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ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหา
ด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่า
ด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ถือปฏิบัติร่วมกัน60 
 สรุปได้ว่า การวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน เป็นงานอย่างหนึ่งของ
สถานศึกษา ท่ีต้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัดผล ประเมินผลของผู้เรียน ซึ่งจะต้อง
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สามารถรับรองการประเมินภายในและภายนอกได้ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ไว้ดังนี้ 
   1. ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
  2. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา  
 3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน และอนุมัติผลการเรียน 
 4. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ช่วงช้ัน และจัดให้มีการซ่อมเสริมในกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่
ผ่านการประเมิน  
 5. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  
 6. จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ใน
การอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
 7. ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาคและตัดสิน
ผลการเรียนการผ่านช่วงช้ัน และจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                                             

 
60 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552), 28-29. 
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 8. การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับผลการศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการพร้อมท้ังให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน61 
 สรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน เป็นอีกภารกิจของ
สถานศึกษา สถานศึกษาต้องบริหารจัดการอย่างมีระบบ ระเบียบ ท างานอย่างมีข้ันตอนตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สามารถรับรองการประเมินภายใน
และภายนอกได้ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 2545 

หมวด 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 30 ระบุว่า ให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา62 การวิจัยจึงมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการวิจัย เช่น  

ชาญชัย อาจิณสมาจาร กล่าวว่า การวิ จัยเป็นกระบวนการค้นหาความจริง (Fact-finding 
Process) การค้นหาความรู้ ความพยายามในการส ารวจหาความจริง การวิจัยเป็นการค้นหาพัฒนา
และการท าความกระจ่างในความรู้ โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และการรวบรวมแนวความคิดหรือข้อ
สมมติฐาน การสังเกตข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ การท าความกระจ่างและการสรุปขั้นสุดท้ายเป็น
ทฤษฎี และการศึกษานั้นเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันและการศึกษานั้นก็ถือ
ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งท่ีคนเราต้องไขว่คว้าค้นหาด้วยตนเอง63  

                                                             

 
61

 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 37. 
 

62 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 17. 
 

63 ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดีจ ากัด, 2546), 
139. 
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กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดไว้ว่า 1) ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย และการน าผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา 2) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 3) ด าเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) ศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนใน
ความรับผิดชอบ 5) สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กระบวนการการจัดการเรียนรู้ท้ัง
ภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 6) วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา64  

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการวิจัยในสถานศึกษา 3 ประการ คือ            
1) เพื่อแสวงหาแนวทางและเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการตามภารกิจสถานศึกษา 2) เพื่อ
แสวงหาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียน 
3) เพื่อท าให้การเรียนรู้มีหลักการและเหตุผลด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์65 
 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้วิจัยในกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีแนวคิดแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 1.การใช้การวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ มีวิธีการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องทราบความต้องการเรียนรู้ของ
ตัวเอง มีการล าดับความส าคัญก่อนหลังตามความจ าเป็นและความส าคัญให้ได้เป็นอันดับแรกและ
ก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องรู้จักวางแผนการเรียนรู้ของตนเองว่ามี
เป้าหมายเรื่องใด มีเวลามากน้อยเพียงใด มีแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้าง มีวิธีเรียนใดบ้าง ต้องใช้ส่ือใดบ้าง 

                                                             

 
64 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2553), 31. 
 

65
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา:โรงพิมพ์

น าศิลป์, 2554), 115. 
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และเมื่อมีปัญหาจะสามารถปรึกษาใคร เมื่อได้รับความรู้จะใช้ความรู้นั้นได้อย่างไร ตลอดจนวางแผน
ไปถึงกาน าความรู้ท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานอย่างไร 
 ขั้นตอนท่ี 3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติในการแสวงหาความรู้ตามท่ีได้
วางแผนไว้ ซึ่งอาจใช้วิธีการต่างๆในการเรียนรู้ จากการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆเมื่อได้ความรู้แล้วควรมี
การตรวจสอบความรู้ ท่ีได้เพื่อยืนยันความถูกต้อง และตัดสินใจเลือกความรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนท่ี 4 การสรุปความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนสรุปความรู้และน าเสนอความรู้ท่ีได้จากการ
ค้นคว้าในรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสมและอาจใช้เครื่องมือช่วยในการน าเสนอ 
 ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและการน าไปใช้ในการพัฒนา เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียน
ประเมินการเรียนรู้ของตนเองในระหว่างการเรียนรู้ทุกข้ันตอนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงรวมถึงการน า
ความรู้ท่ีได้ไปใช้พัฒนางานต่อไป 
 2.การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการในการน าการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอน เป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีเน้นการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจของผู้สอน 3 ประการ คือ 
 ประการแรก จัดกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
มาตรา 24 
 ประการท่ีสอง ท าวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ
การศึกษา มาตรา 30 
 ประการท่ีสาม น าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน มาตรา 30 
 ดังนั้น การวิ จัยเพื่อการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจท่ีส าคัญและจ าเป็นในกรณีท่ีผู้สอนพบว่า 
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีก าลังด าเนินการอยู่มีปัญหามากหรือมีความจ าเป็นต้องการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน ในวงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
ต้ังแต่การวิเคราะห์ความต้องการของการพัฒนาการเรียนรู้ วางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ และท ารายงานผลการเรียนรู้ เป็นการน ากระบวนการวิจัยเข้ามาใช้
ในการด าเนินงานของผู้สอน ขั้นตอนท่ี 3 ผู้สอนท าการประเมินระหว่างสอนแล้วพบปัญหาเล็กน้อย 
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในช่วงการจัดกิจกรรมนั้น และเมื่อการประเมินผลในขั้นตอนท่ี 4 แล้วไม่
พบว่ามีปัญหา ผู้สอนสามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป 
 3.ผู้บริหารได้ใช้กระบวนการวิจัยมาใช้ในการด าเนินงานบริหารสถานศึกษา ต้ังแต่การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์ การจัดท าแผนสถานศึกษาการ
ดูแลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท าผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา ในกรณีท่ีผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานแล้วพัฒนางานแล้วพบปัญหา
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รุนแรงหรือพบส่ิงท่ีควรได้รับการพัฒนาท่ีส าคัญ ผู้บริหารต้องท าการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนท่ี 4 ของการด าเนินงาน โดยขั้นตอน คือการวิเคราะห์ปัญหาปัญหา 
พัฒนา วางแผนแก้ปัญหาพัฒนา จัดกิจกรรมแก้ปัญหาพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการ
แก้ปัญหาพัฒนาน าผลการวิจัยไปใช้ แล้วท าการประเมินในขั้นตอนท่ี 4 ของการด าเนินการบริหารอีก
ครั้งจนพบว่าไม่มีปัญหา จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานสถานศึกษาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ เป็น
ข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป66 
 สรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการบริหารงานวิชาการ
เพื่อให้ครูได้น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  และ
กระบวนการท างานของผู้เรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
 2. พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ส าคัญ ในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนท าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การ
ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ  
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  
 4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ัง
สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา67  

 สรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เป็นภารกิจอีกภารกิจหนึ่ง
ของสถานศึกษา ท่ีผู้บริหาร ครู ได้น าผลการวิจัยมาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น  

                                                             

 
66

 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา:โรงพิมพ์
น าศิลป์, 2554), 117-120. 
 

67 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 38. 
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8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ก าหนดว่า รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ68 นอกจากแหล่งเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติแล้ว ยังมีแหล่ง
เรียนรู้อื่นท่ีสามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เพราะสามารถใช้ความรู้ได้อย่าง
หลากหลาย ท้ังท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา เข้าถึงสถานศึกษาหรืออยู่ใกล้สถานศึกษาอยู่แล้ว แม้ว่าบาง
แหล่งอาจไม่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาครบหมดทุกข้อ แต่หากสถานศึกษาได้น าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ก็ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ดังนี้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม          
E-learning Internet ห้องสมุดสถานศึกษา ห้องสมุดเคล่ือนท่ี ศูนย์คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ี  ครอบครัว 
บุคคลส าคัญของท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สถานประกอบการ สถานท่ีราชการ และอื่นๆ69 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง
แหล่งหรือท่ีรวมซึ่งอาจเป็นสภาพ/สถานท่ี หรือศูนย์รวมท่ีประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และ
กิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผู้สอน หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินผลและการวัดผลการเรียนมี
ลักษณะเฉพาะท่ีสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน
ในการประเมินผลในห้องเรียนหรือช้ันเรียน70 
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรี ยนเป็นส าคัญต้อง
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้

                                                             

 
68 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 9. 
 

69 อมรทิพย์ เจริญผล, “การจัดการความรู้จากแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา” (ดุษฎีนิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550), 103. 
 

70 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ท าเนียบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ประเทศไทยบทสรุปของผู้บริหาร, (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546), 
54. 
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ตามความสนใจ แหล่งการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เรือนเพาะช า สวนหย่อม              
ห้องจริยศึกษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพลศึกษา ห้องพยาบาล ห้องครัว เป็นต้น แหล่งการเรียนรู้ท่ี
กล่าวมา มีอยู่ในสถานศึกษาตามปกติอยู่แล้ว หากผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
เหล่านี้ให้เป็นระบบ วางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ วางแผนการใช้แหล่งเรียนรู้ จัดต้ังบุคลกร
รับผิดชอบดูแล มีการควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลการ ใช้แหล่งเรียนรู้ จัดต้ังบุคลากร
รับผิดชอบดูแล มีการควบคุมก ากับและติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ รวมท้ังแสวงหาแหล่ง
การเรียนรู้ใหม่ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของครูในฐานะผู้อ านวย
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ จะท าให้การจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น71 
 สรุปได้ว่า สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน มี
การใช้ประโยชน์จากแหล่งแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มากท่ีสุด ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเสมอ 
 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อ
สนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 2. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  เช่น 
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุ มหนังสือใน
ห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์  ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ Resourcs 
Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 
 3. จัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถานศึกษา ของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน 
ห้องสมุดสถาบัน พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้อง ถิ่นเป็นต้น72 

                                                             

 
71

 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา:โรงพิมพ์
น าศิลป์, 2554), 135. 
 72 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 39-40. 
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 สรุปได้ว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ เป็นภารกิจของสถานศึกษา ท่ีต้องจัด
แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีเพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และเพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้ใหม่ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด 

9. การนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศ มาจากภาษาอังกฤษว่า Supervision แปลความได้ว่า เป็นการให้ความช่วยเหลือ
แนะน าหรือปรับปรุง ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความหมาย
ของการนิเทศการศึกษา รวมท้ังการนิเทศภายในเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้ได้รับการนิเทศ มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพครู มีขวัญก าลังใจและมีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นเสมอ เป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินอย่างเป็นระบบอยู่ในบรรยากาศของความร่วมมือร่วมใจ เข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ73  
 ชาญชัย อาจิณสมาจาร ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง การนิเทศการศึกษา 
คือกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน าและการช้ีช่องทางในลักษณะท่ีเป็นกันเอง
แก่ครูและนักเรียนเพื่อการปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย74  
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัด
บริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะ ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา75 
  บีช และ เรน์ฮาร์ท (Beach and Reinhart) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาหมายถึง 
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการท างานร่วมกันระหว่างครูและนักการ
ศึกษาอย่างเป็นหมู่คณะโดยความร่วมมือร่วมใจเพื่อจะเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา รวมท้ังการสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู76  

                                                             

 73 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546), 38. 
 

74 ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์, 
2548), 35. 
 75 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553), 223. 
 

76
 Beach, D. and Reinhartz J., Supervision leadership : focus on  instruction 

(Massachusetts : Allyn and Bacon, 2000), 8. 
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 จากความเห็นดังกล่าว สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนของตนให้ดีขึ้น 
 ความส าคัญและความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา 
 ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาไว้ว่า เกิดจาก 
สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการท่ีจะพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาจึงมีความจ าเป็น  ดังนี้1) สังคม
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความรู้สาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บุคลากร
ทางการศึกษา จ าเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงซึ่งการนิเทศการศึกษา  ก็มี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
2) การนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนให้กระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมาย  3) การนิเทศการศึกษามี
ขอบข่ายการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นการรักษาควบคุมมาตรฐานการศึกษาของประเทศ  4) การ
ประสานงานท่ีจะให้เกิดการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา  การประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงาน และการรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามสภาพท่ีเหมาะสม จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้กิจกรรมการนิเทศเป็นตัวกระตุ้นหรืออ านวยความสะดวกหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม77  
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงต่อเนื่องในด้านต่างๆท าให้สถานศึกษา
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น การนิเทศจึงมีความ
จ าเป็นเนื่องจากสภาพการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัดมีจ านวนจ ากัด สถานศึกษากระจายอยู่ตาม
พื้นท่ีต่างๆท่ัวประเทศ จึงท าให้ได้รับการนิเทศไม่ท่ัวถึงจึงท าให้การนิเทศภายในมีความจ าเป็น ดังนี้  
1) ศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถนิเทศได้อย่างท่ัวถึงและเจาะลึกถึงการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน 2) การจักศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอให้ครบตามสาขา ในวิชาชีพความช านาญ ความรู้ 3) การ
นิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 4) การนิเทศการศึกษาก็สร้างความใกล้ชิดคุ้นเคยกัน เกิด
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 5) การประสานในสถานศึกษาจะมีความสะดวกและมีการประชาสัมพันธ์กัน
อย่างท่ัวถึง78 

                                                             

 
77 ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ, การนิเทศการศึกษา:ทฤษฎีและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: ภาควิชา 

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2542), 5. 
 

78 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา:โรงพิมพ์
น าศิลป์, 2554), 145. 
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 ส่วนความมุ่งหมายในการนิเทศ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้ความมุ่งหมายของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษามีดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา          
2) เพื่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) เพื่อส ารวจ วิเคราะห์ วิจัย
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 4) เพื่อพัฒนาหลักการ และส่ือการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเอกสารทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ 
และจ าเป็นของสถานศึกษาและครูอาจารย์ 5) เพื่อพัฒนาหลักการ และส่ือการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน และเอกสารทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ  และจ าเป็นของ
สถานศึกษาและครูอาจารย์ 6) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูอาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์อันจ าเป็นท่ีจะน าไปใช้การเรียนการสอนการจัดการศึกษาท้ังให้สามารถแก้ปัญหา
เหล่านั้นได้79 โดยสอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ท่ีกล่าวว่า ความมุ่งหมายของการนิเทศ คือ        
1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 2) เพื่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) เพื่อส ารวจ วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 4) เพื่อพัฒนาหลักการและส่ือการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานและ
เอกสารทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษาและครู
อาจารย์ 5) เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ อันจ าเป็นท่ี
จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน การจัดการศึกษาท้ังให้สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้80 
 ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีต่อการนิเทศ ดังนี้           
(1 การช่วยให้ผู้สอนแต่ละคนท าหน้าท่ีการสอนให้ได้ผลดี แก้ปัญหาของผู้สอนแต่ละคนด้านการสอน 
ช่วยให้ผู้สอนมีความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง 2) การเป็นผู้ประสานงานและบริการแก่ผู้สอน
ทุกคนในด้านการสอน เช่น ช่วยจัดหาหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา วิธีการสอน อุปกรณ์ รวมท้ังอ านวย
ความสะดวกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การเป็นวิทยากรท่ีดีท่ีสุดของผู้สอนในทุกโอกาส คือ 
สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแจง ช้ีแหล่งวิทยาการท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้สอน 4) การเป็นผู้ประเมิน
การเรียนการสอนและโปรแกรมต่างๆของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงให้พัฒนาดีขึ้น 5) การเป็นผู้น าท่ีดี
ของสถานศึกษาและชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพื่อร่วมมือในด้านการ
นิเทศภายใน 6) การช่วยเหลือผู้สอนด้านวิชาการการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม การอบรม 
บรรยาย อภิปราย การสัมมนาในโอกาสต่างๆ การจัดหนังสือ คู่มือต่างๆให้การปรับปรุงห้องสมุดให้ได้

                                                             

 
79

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553), 226. 
 

80
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา:โรงพิมพ์

น าศิลป์, 2554), 144-145. 
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ใช้อย่างสะดวกท้ังผู้สอนและผู้เรียน การจัดอุปกรณ์โสตศึกษาให้ได้ใช้อย่างท่ัวถึงและการแนะน าให้
เป็นสมาชิกชมรมหรือสมาคมต่างๆ 7) ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการท างาน เช่น จัดสวัสดิการให้ 
สร้างความสามัคคีภายในสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอื้อต่อบรรยากาศภายใน
สถานศึกษา81 
 แนวทางการนิเทศการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ไว้ดังนี้ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
 1. สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคล
ให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง  
 2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
 3. จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา82  
 สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา คือ มีการรักษาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพ
ของสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสถานศึกษาไปพร้อมๆกัน เพราะ
เป็นกระบวนการท่ีส าคัญท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการ
สอน ให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาเช่นเดียวกัน 

10. การแนะแนว  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติ ไว้ดังนี้ 1) จัดระบบการแนะ
แนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
2) ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 3) ติดตามประเมินผลการ
จัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 4) ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียน

                                                             

 
81  ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ , การบริหารงานวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา,พิมพ์

ครั้งท่ี 5 (ปัตตานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาส านักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
,2551), 238-239. 
 

82
 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 40-41. 
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เรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนว
การศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวในเขตพื้นท่ีการศึกษา 83 
  (Shertzer and Stone อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ) ให้ความหมายว่า การแนะแนว 
หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและโลกของตนในแง่กระบวนการมี 4 ประเด็น 
คือ 1) กระบวนการ หมายถึง ปรากฎการณ์ซึ่งแสดงการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และค า
ว่ากระบวนการแสดงให้รู้ว่า การแนะแนวมิใช่เหตุการณ์เด่ียวแต่เกี่ยวข้องกับชุดของการกระท าหรือ
ล าดับขั้นซึ่งก้าวหน้าไปเรื่อยๆสู่เป้าหมาย 2) การช่วยเหลือ หมายถึง การช่วย อนุเคราะห์ การ
สงเคราะห์ การให้ประโยชน์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ (Helping Occupations) เป็นจ านวน
มาก มีวัตถุประสงค์ส าคัญอยู่ท่ีการป้องกัน (Prevention) การซ่อมเสริม (Remediation) และการ
เยียวยาแก้ไข (Amelioration) ความยุ่งยากและความยากล าบากของมนุษย์ 3) บุคคล (Individuals) 
หมายถึง นักเรียนท่ีอยู่ในสถานศึกษา และยิ่งไปกว่านั้นการแนะแนวจัดเป็นการช่วยเหลือท่ีจัดให้กับ
นักเรียนปกติ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือส าหรับพัฒนาการท่ีเป็นปกติ  4) การเข้าใจตนเองและโลก
ของตน (Understand themselves and their word) หมายถึงการท่ีบุคคลรู้ว่าตนเป็นใคร รู้ถึง
เอกลักษณ์ของตน รับรู้ธรรมชาติของตนอย่างกระจ่าง มีประสบการณ์เกี่ยวกับโลกของตน ส่ิงแวดล้อม
ท่ีเกี่ยวข้องและผู้คนท่ีมีปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์84 
 พนม ล้ิมอารีย์ ได้กล่าวถึงหลักการท่ีส าคัญในการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา ท่ีให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาจะต้องมุ่ง
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 2) การจัดบริการแนะ
แนวต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง คือจัดอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน 3 ) ผู้ท างานแนะแนวจะต้อง
ยอมรับในความเป็น เอกัตบุคคล ของนักเรียน และจะต้องมีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 4) การแนะแนวเป็นกระบวนการพฤติกรรมของบุคคลและเกี่ยวกับพัฒนาการของ
มนุษย์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและกลวิธีต่างๆเพื่อช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเอง 5) ผู้ท าการแนะ
แนวจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน 6) การแนะแนวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการศึกษา ดังนั้นจึงควรสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา 7) การ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้แนะแนวจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการอบรมทางการแนะแนว
มาโดยเฉพาะ 8) ผู้ท างานด้านการแนะแนวต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับ

                                                             

 
83 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่

เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546), 33. 
 

84 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา : โรงพิมพ์
น าศิลป์, 2554), 150-151. 
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ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและจะต้องเป็นผู้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 9) การจัดบริการ
แนะแนวจะได้ผลดีจะต้องเกิดจากการร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย 10) ผู้แนะแนวจะต้องเป็นผู้เก็บ
รักษาความลับได้85  
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้กล่าวถึงลักษณะงานแนะแนวในสถานศึกษา ไว้ว่า การแนะแนว
การศึกษาและส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการทาง
จิตวิทยา ท้ังเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อให้ครูได้รู้จักผู้เรียนมากขึ้น สามารถส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาของผู้เรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมอาจจัด
ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนโดยมีบรรยากาศเป็นกันเอง มีครูเป็นท่ีปรึกษาและผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 2) การจัดบริการ เพื่อให้ผู้เรียนได้ส ารวจตนเองและรู้จักตนเองในทุกด้าน ให้
ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศท่ีจ าเป็นและทันสมัย ท้ังด้านการศึกษา อาชีพ และพัฒนาบุคลิกภาพให้
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือ แก้ไข และฝึกประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้เรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาในชีวิตต่อไป 3) การบูรณาการแนะแนวใน
การเรียนการสอน เป็นการน าเทคนิควิธีการทางจิตวิทยาและการแนะแนวมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน โดยเน้นให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งในด้าน
พัฒนาการตามวัย พฤติกรรม และสาเหตุของพฤติกรรม วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งท าให้ครูมีแนวทางใน
การช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในสาระวิชาเกิดแรงจูงใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งจะส่งผลให้
การเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด86 
 สรุปได้ว่า การแนะแนว เป็นงานหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจากการแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถตัดสินใจคิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้าน
การศึกษาและด้านอาชีพได้   
 แนวทางการแนะแนว 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการแนะแนว ไว้ดังนี้ 
  1.ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการช่วยเหลือนักเรียน 
  2. จัดระบบงานและโครงสร้างงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน  
 3. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทและเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

                                                             

 
85 พนม ล้ิมอารีย์, การแนะแนวเบื้องต้น (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮ้าส์, 2548), 1-12. 

 
86 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (สงขลา : โรงพิมพ์น า

ศิลป์, 2554), 154-155. 
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4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล  
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน  
 5. คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม ท าหน้าที่ครูแนะแนว 
ครูทีปรึกษา ครูประจ าชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
 6. ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุน การด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
 7. ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
 8. ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน  
ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายแนะแนว  
 9. เชื่อมโยงงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน87  
 สรุปได้ว่า การแนะแนว เป็นองค์ประกอบส าคัญให้ครูทุกคนตระหนักถึงความส าคัญในการ
ช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดระบบงานและระบบโครงสร้างองค์กรแนะแนวท่ีชัดเจน มีการพัฒนาครู 
คัดเลือกครูแนะแนวที่มีความเหมาะสมท าหน้าท่ีครูแนะแนว มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเป็น
ระบบเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างครอบครัว ชุมชน  

11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา                     
 การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน  
คุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ให้ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
                                                             

 87 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 42. 
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สถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ี
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และสาธารณชน มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆท่ีมี
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังผู้ปกครองและผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนพิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรองท่ีท าการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น มาตรา 51 ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อ
ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข88  
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้
เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ตามแนวคิดของหลักการบริหารครบวงจร 
PDCA คือ การร่วมกันวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง นอกจากนั้น
สถานศึกษาต้องท าการประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี เพื่อเสนอต่อต้น
สังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอกทุก 5 ปี ซึ่งจะต้องท าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดในสถานศึกษา
ทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา89 
 สันติ บุญภิรมย์ กล่าวว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดทางการศึกษาว่า เมื่อมีการ
จัดการศึกษาข้ึน ณ ท่ีใด ต้องน าไปสู่คุณภาพทางการศึกษา ข้อก าหนดดังกล่าวประกอบด้วยหลักสูตร 
ปัจจัยในการผลิต วิธีการด าเนินการ ดังนั้นหากสถานศึกษาใดมีข้อก าหนดครบถ้วนสถานศึกษานั้นถือ

                                                             

 
88 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 29-30. 
 

89 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา : โรงพิมพ์
น าศิลป์, 2554), 191. 
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ได้ว่ามีคุณภาพในการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษา ต้องด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีระบบ เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดเพื่อน าไปสู่คุณภาพการศึกษา และต้องพัฒนาหรือรักษาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย ท้ังนี้
สถานศึกษาต้องประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก โดยก าหนดไปตามหลักเกณฑ์ท่ีทาง
ราชการประกาศก าหนดเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป90 
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยให้สถานศึกษายึดหลักมี
ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 1) ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา        
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการให้เกิด ซึ่งผลการประเมินเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกว่าสถานศึกษามีคุณภาพเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ถือเป็นภารกิจส าคัญที่ผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องต้องค านึงถึงและต้องด าเนินการตามข้ันตอนต่างๆอย่างเป็น
ระบบตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด   
 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ไว้ดังนี้  
 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของ
ชุมชน  
 2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน  และ
สร้างระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
เรียกใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
 3. จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกล ยุทธ/์แผนยุทธศาสตร์) 

                                                             

 
90

 สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์ , 2553), 236-237. 
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  4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา ต้อง
สร้างระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิงหรือที่รู้จักกัน
ว่า PDCA  
 5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ด้วยการ
สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม  
 6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
 7. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน91  
 สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา คือ การ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานส านักงานเขต้ืนท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน  จัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนางาน และสร้างระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จัดท า
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าป ี(SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

12. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 4 แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ส่งเสริมความ
เข้มแข็งชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้

                                                             

 
91 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 44. 
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สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน92  
 โรงเรียนเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทในการให้ความรู้แก่บุคลากรในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียงโรงเรียน ถ้าหากโรงเรียนสามารถเข้าถึงชุมชนได้แล้ว การที่จะให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 
ก็เป็นเรื่องท่ีท าได้ไม่ยากโดยอาศัยการเช่ือมโยงจากเด็กนักเรียนสู่ชุมชน โดยท่ีโรงเรียนเป็นผู้ขัดเกลา
และน าสู่การปฏิบัติในชุมชน ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 1) การศึกษาส ารวจความต้องการ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 2) จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ 
เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 3) การส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และท่ีจัดโดยบุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น93  
 กระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ดังนี้ 1) การมี
ส่วนร่วมในการจัดการและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังท่ีบ้านและท่ีสถานศึกษา 2) การ
ก าหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 3) การประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษา 4) การเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา 5) การตรวจสอบ
การจัดการศึกษาและกล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุนชนในการจัดการศึกษา ควรด าเนินการ 
ดังนี้ 1) ส ารวจความต้องการ การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน 2) การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา             
3) การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 4) กิจกรรมการปฏิบัติ คือ แนวทางปฏิบัติท่ี
จะน าไปสู่ความส าเร็จ 5) การประเมินผล คือ การประเมินแนวทางปฏิบัติ 6) การสรุปการสีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนากระบวนการท างานร่วมกัน 
 แนวทางการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ ไว้ดังนี้ 
 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น  
 2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  

                                                             

 
92

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

93
 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา : โรงพิมพ์

น าศิลป์, 2554), 193. 
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 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จัก
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ  
 4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้
มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 94  
 สรุปได้ว่า แนวทางการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คือ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา 
อบรม แสวงหาความรู้ รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   
 การจัดการศึกษาจ าเป็นจะต้องให้ประชาชน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่ง
นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงและเสริมสร้างการปฏิบัติงาน ในองค์การให้มีประสิทธิภาพเป็น
ท่ียอมรับกันว่า โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชนเป็นอย่างดี ดังนั้นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการ ปัจจุบันท่ีสนับสนุนส่งเสริม
ประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองค์กรอื่น ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือการมีส่วน
ร่วมนั่นเอง ซึ่งก็คือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีในการศึกษายุค
ปัจจุบัน เพราะว่าการศึกษามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การร่วมมือกันในการศึกษานั้นย่อมเป็นส่ิงดี
กับทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับตัวของนักเรียนเองซึ่งการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่นนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 1) 
ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกล้เคียง ภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรต่างๆท้ังภายในประเทศ95 
 แนวทางการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

                                                             

 
94 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 45. 
 

95 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์งค์การค้าคุรุสภา, 2546), 37-38. 
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 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับทางการประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ไว้ดังนี้ 
  1. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
 2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 
 3. ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ
ในท่ีอื่นๆ  
 4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า  
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น96 
 สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  ถือ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในการร่วมกันระดมทรัพยากรหรือแหล่งวิทยาการต่างๆ 
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร จัดกิจกรรมในชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ร่วมกัน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของตนเองและองค์กรอื่น 

14. การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน 
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  

 การส่งเสริมการสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางไว้ในหมวด 2 สิทธิและหน้าท่ี
ทางการศึกษา มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่นๆ มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง97 

                                                             

 
96 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 46. 
 

97
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 5. 
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 รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ ได้กล่าวถึง บทบาทของ บุคคล ครอบครัว และสถาบันสังคมในการจัด
การศึกษา ไว้ว่า ผู้ปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถาบันสังคมมีบทบาทเข้าร่วมในการจัด
การศึกษาได้หลายประการท้ังในการจัดการศึกษาซึ่งต้องได้รับสิทธิประโยชน์ดังได้กล่าวแล้ว แต่ต้อง
เป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทร่วมในการจัดการศึกษาท่ีเอกชน องค์กร
ปกครองท้องหรือรัฐจัดให้แก่บุตรหลานของตนอีกหลายประการ คือ  1) ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรหลาน เช่น เลือกสถานศึกษาให้บุตรหลาน ร่วมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตร
หลาน 2) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลานและการเรียนการสอน
ประจ าวัน 3) ร่วมจัดท าหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
ปัญหาและให้ข้อแนะน าในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4) ร่วมในบรรยากาศการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ผู้ปกครองอาจร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือร่วมในกิจกรรมอื่นท่ีสถานศึกษา
จัด ซึ่งหากสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนท่ีดีก็จะส่งผลท่ีดีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเอง 
5) ร่วมสนับสนุนกิจการการศึกษา โดยสนับสนุนด้านความคิด การเป็นผู้น า การเป็นกรรมการ การเข้า
ร่วมประชุม การให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ข้อมูลความคิดเห็น การป้องกันดูแล การสนับสนุน
ทรัพยากรการเงิน วัสดุปกรณ์ การร่วมด าเนินโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น98 
 แนวการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน 
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาไว้
ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ท่ีร่วมกันจัดการศึกษา  
 3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมกัน
จัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ  บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
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 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา : โรงพิมพ์
น าศิลป์, 2554), 207. 



  59 

 5. ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านงานวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น  
 6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ99 
 สรุปได้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน 
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา สถานศึกษาจะมีบทบาทในการสัมพันธ์ท่ีดี เพื่อให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

15. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
 ปรียาพร อนุตรโรจน์ ได้กล่าวไว้ ดังนี้  
 1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน คือ  
     1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ ได้แก่ การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดปฏิทิน
การศึกษา การรับผิดชอบงานตามภาระหน้าท่ี การจัดขั้นตอนและเวลาในการท างาน 
  1.2 โครงการสอน เป็นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาท่ีต้องสอนตามหลักสูตร 
  1.3 บันทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเนื้อหาท่ีสอน ในแต่
ละคาบเวลาของแต่ละวันหรือสัปดาห์ โดยการวางแผนล่วงหน้า และยึดโครงการสอนเป็นหลัก 
 2. การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยดี
และสามารถปฏิบัติได้ จึงต้องมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนี้ 
  2.1 การจัดตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผู้สอน สถานท่ี ตลอดจนผู้เรียนใน
แต่ละรายวิชา 
  2.2 การจัดช้ันเรียนเป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการต้องประสานกับฝ่ายอาคารสถานท่ีรวมท้ัง
การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในห้องเรียน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 48-49. 
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  2.3 การจัดครูเข้าสอน การจัดครูเข้าสอนนั้นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของสถาน        
ศึกษาและความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วย 
  2.4 การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้แบบ 
เรียนท่ีกระทรวงก าหนด นอกจากนั้น ครูอาจใช้หนังสืออื่น เป็นหนังสือประกอบหรือจากเอกสารท่ีครู
เตรียมเอง 
  2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น เป็นการพัฒนาครูผู้สอน ให้ก้าวทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ความก้าวหน้าของ
สังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น 
  2.6 การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เป็นการให้นักศึกษารู้จักน าเอาทฤษฏีมา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ท้ังยังมุ่งให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหาท่ีแท้จริงในสาขาวิชาและอาชีพนั้น เพื่อให้
ผู้เรียนได้เตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต่อไป 
 3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและการ
ส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพได้แก่ งาน 
 3.1 การจัดส่ือการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีเอื้อต่อการศึกษาของนักศึกษา เน้น
เครื่องมือและกิจกรรมให้ครูได้เลือกใช้ในการสอน 
  3.2 การจัดห้องสมุด เป็นท่ีรวมหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งวิทยาการให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม 
  3.3 การนิเทศการสอน เป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแก้ไ ข
ปัญหาการเรียนการสอน 
 4. การวัดและประเมินผล กระบวนการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในด้านการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลการเรียน 
 ขั้นตอนการบริหารงานวิชาการ 

1. ขั้นก่อนด าเนินการ เป็นการก าหนดนโยบายและวางแผนงานด้านวิชาการ โดยมีงาน
ดังนี้   
 1.1 จัดท าแผนงานวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  1.2 จัดสภาพงานวิชาการและวิธีท างาน 
  1.3 จัดครูอาจารย์เข้าสอน 
  1.4 จัดโครงการสอน 
  1.5 จัดปฏิทินการเรียนการสอน 
  1.6 จัดตารางสอน 
  1.7 ปฐมนิเทศนักเรียน 
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  1.8 การลงทะเบียนเรียน 
 2. ขั้นด าเนินงาน เป็นขั้นที่จัดและด าเนินงานรวมท้ังการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามแผนท่ีวาง
ไว้ 
  2.1 การด าเนินงานการสอนตามหลักสูตร โดยการดูแลให้การสอนเป็นไปตาม
โครงการสอนในแต่ละวิชา เป็นการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 
  2.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านวิชาการ ได้แก่ การจัด
โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมเด็กเรียนดี โครงการส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง การจัด
ชุมนุมต่างๆลูกเสือเนตรนารี มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆจัดให้มีห้องสมุดโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า 
  2.3 งานเกี่ยวกับการบริการ การส่งเสริมให้มีการให้บริการเกี่ยวกับสื่อการสอนเพื่อ
ช่วยเหลือครูในด้านการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ มีการจัดรวบรวมเอกสารการสอน คู่มือครู รวมทั้งการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น100 
 3. ข้ันส่งเสริมและติดตามผลในด้านวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานของงานวิชาการ ผู้บริหารควรมี
การส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลงานด้านวิชาการ ดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้ปรับปรุงตนเองด้านวิชาการ 
  3.2 สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ ได้แก่ การก าหนดจุดมุ่งหมาย
และนโยบายที่เหมาะสมกับโรงเรียนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
  3.3 ริเริ่มและสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานด้านวิชาการ 
  3.4 จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ 
  3.5 จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
  3.6 จัดต้ังคณะกรรมการทางวิชาการข้ึน ลักษณะของคณะอาจจัดรวมกันเป็นคณะครู
ในแผนกเดียวกันมาร่วมท างานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
  3.7 ส่งเสริมให้ต้ังชุมนุมหรือชมรมทางวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมและเผยแพร่งานด้าน
วิชาการ 
  3.8 ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาฝึกอบรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
  3.9 ส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

                                                             

 
100

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553), 3-6. 
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 แนวการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
 2. จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน  
 3. ตรวจสอบ ร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไข
ปรับปรุง  
 4. น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 5. ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป101 
  สรุปได้ว่า แนวการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา คือ
ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน จัดท า ตรวจสอบ และน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ใน
หมวด 9 เทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน 
ต ารา หนังสือทางวิชาการสิ่งพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการจูงใจให้แก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม102  
 แนวทางการจัดซื้อจัดหา หนังสือเรียน 

                                                             

 
101 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้

คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 49-50. 
 

102
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 22. 
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  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะโอนเงิน งบประมาณค่าหนังสือเรียน ซึ่งเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน  โดย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
 การคัดเลือกหนังสือเรียน  
 ครูผู้สอน เป็นผู้เลือกหนังสือเรียน เสนอให้คณะกรรมการ วิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการ 
นักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ให้ครบ5.5 
 
 9. เงินเหลือจากการด าเนินการจัดซื้อ สามารถน าไป ใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของภาคี  4 ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน103 
แนวการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับแนวการคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ดังนี้  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ
สถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 2. จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบ
ความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  
 3. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ 
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน104 
 สรุปได้ว่า การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา คือ การศึกษา วิเคราะห์คัดเลือก
หนังสือเรียน ของครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
กระบวนการในการคัดเลือกหนังสือเรียนให้ได้มาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

                                                             

 
103 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนนิงานตามนโยบายเรียนฟร ี15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2552), 15-18. 
 104 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 50. 
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 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 9 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทาง
วิชาการสิ่งพิมพ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการจูงใจให้แก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้ งนี้
โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา105  
 สันติ บุญภิรมย์ ได้กล่าวถึงความส าคัญและประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ ไว้ว่า สื่อการเรียนรู้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญต่อการเรียนการสอน มีความส าคัญและประโยชน์ ดังนี้ 1) ช่วยกระตุ้นและเร้า
ความสนใจของผู้เรียนให้ติดตามเนื้อหาสาระต้ังแต่เริ่มจนกระทั่งจบ 2) ช่วยให้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ตรงกันตามสื่อที่น าเสนอ และสามารถจดจ าและประทับความรู้สึกไว้ได้นาน 3) ช่วยท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกว่าบทเรียนต่างๆที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระมากมายสามารถเกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 4) ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนได้ โดยผู้เรียนยังไม่เข้าใจสามารถ
กลับมาศึกษาซ้ าได้ 5) ช่วยก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในโอกาสที่มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนร่วมกัน ทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและผู้สอนกับผู้เรียนอีกด้วย 6) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 7) ช่วยให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์โลกกว้างทางการศึกษา 8) ช่วยให้ผู้เรียนได้
เกิดความคิดและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของการศึกษาที่จะส่งผลต่อการเจริญก้าวหน้า
ต่อไป106 
 แนวการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับแนวการพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

                                                             

 
105 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที่ 2 ) พ.ศ. 2545, 22. 
 106 สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์ , 2553), 88-89. 
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 1. จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผน ในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
  3. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ทาง
การศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้เกิดข้ึน โดยเฉพาะแหล่งสื่อที่เสริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาและชุมชน  
 5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และ
พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา107 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นการก าหนดนโยบาย  วางแผน 
ในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
และพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาและชุมชน  
 

ข้อมูลของโรงเรียนวัดเขารักษ์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ชื่อ  โรงเรียนวัดเขารักษ์   

ที่อยู่  หมู่ 5 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

สังกัด    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

  โทรศัพท์ 034-571860 โทรสาร 034-571860  

ระดับชั้นที่เปิดสอน เปิดสอนช้ันอนุบาลปีท่ี   2  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

                                                             

 107 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 51. 
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 ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ   นายบรรพต ท่าน้ าต้ืน วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา 
บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนต้ังแต่  2  พฤศจิกายน 2559 ถึงปัจจุบัน  
ประวตัิโรงเรียนโดยยอ่ 
 โรงเรียนวัดเขารักษ์ ต้ังอยู่หมู่ที่ 5  ต าบลดอนแสลบ  อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี                          
มีพื้นที่ทั้งหมด   34   ไร่   1   งาน ซึ่งเป็นพื้นที่ธรณีสงฆ์ บริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นชุมชนแบบชนบท 
ทางทิศตะวันออกติดถนนสายเลาขวัญ-ตลาดใหม่ และ เขารักษ์ - ตลาดเขต   ทิศตะวันตก  ติดภูเขาซึ่ง
เป็นที่ต้ังของโบราณสถาน “ พระปรางค์เขารักษ์ ”   ทิศเหนือติดวัดเขารักษ์ ทิศใต้ติดที่ท าการกลุ่ม
เกษตรกรท านา  ต าบลดอนแสลบ อยู่ห่างจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ  45 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก
อ าเภอห้วยกระเจาประมาณ  20   กิโลเมตร 
 โรงเรียนวัดเขารักษ์ ก่อต้ังเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2465  โดยนายอ าเภอพนมทวนเป็นผู้
จัดต้ังด ารงโรงเรียนอยู่ด้วยงบประมาณการจัดการประถมศึกษา  เริ่มต้ังโรงเรียนเปิดท าการสอนต้ังแต่ชัน้
ประถมศึกษาปทีี่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยอาศัยศาลาการ
เปรียญวัดเขารักษ์เป็นสถานที่เรียน 
 พ.ศ.  2537  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศแบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยแยก
อ าเภอพนมทวนต้ังเป็นกิ่งอ าเภอห้วยกกระเจา ประกอบด้วย  4 ต าบล คือห้วยกระเจา  ดอนแสลบ       
วังไผ่  และสระลงเรือ ท าให้โรงเรียนวัดเขารักษ์ ซึ่งอยู่ในเขต ต าบลดอนแสลบ ต้องไปสังกัด กิ่งอ าเภอ
ห้วยกระเจา 
 พ.ศ.  2539  กระทรวงศึกษาธิการ มีค าสั่งที่  สปช. 207/2539  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  
2539  อนุมัติให้โรงเรียนวัดเขารักษ์  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเปิดการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
 พ.ศ.  2540  กิ่งอ าเภอห้วยกระเจาได้ยกฐานะเป็นอ าเภอห้วยกระเจา 
 พ.ศ.  2546  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสรา้งใหม่ โรงเรียนวัดเขารักษ์จึงโอนมาอยู่สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 
 ปัจจุบัน  เปิดท าการสอนสามระดับ คือก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น  มีนักเรียนจ านวน  311  คน   ข้าราชการครู  17 คน   ครูอัตราจา้ง  1  คน    นักการภารโรง  
1  คน 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนต้ังอยู่  เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีที่อยู่อาศัยบริเวณเดียวกัน    
มีเขตบริการทั้งหมด   6  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 หมู่ 11  หมู่ 19 หมู่ 20  หมู่  21 และหมู่ 24  ของต าบล
ดอนแสลบมีประชากรประมาณ 5,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดเขารักษ์ กลุ่ม
เกษตรกรท านาต าบลดอนแสลบ อาชีพหลักของชุมชน คือ การท าเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือการร าเหย่ย   
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2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6   อาชีพหลัก คือ การท านา ส่วน

ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 49,000  บาท 

  3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้เรียนรู้ ได้แก่  ด้านทิศเหนือ วัดเขารักษ์ มีแหล่งเรียนรู้โบราณสถานพระ

ปรางค์เขารักษ์ พระใหญ่ล้านดวงใจ  ด้านทิศใต้ ที่ท าการกลุ่มเกษตรกรท านากลุ่มดอนแสลบ ด้านหลัง

อาคารเรียนเป็นภูเขามีไม้ป่านานาชนิด  มีนกยูงอาศัยอยู่จ านวนมาก ด้านหน้าอยู่ติดถนนสายกาญจนบุรี 

เลาขวัญ มีรถยนต์วิ่งผ่านตลอดเวลาท าให้เกิดมลพิษทางเสียงและอุบัติเหตุในการเดินทางมาโรงเรียนของ

นักเรียน 

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากทางวัดและผู้น าชุมชนและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาเป็น

อย่างดี เช่น ในปีการศึกษา 2556 ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียน “อาคารเรียนพระครูกาญจนประทีป 

อนุสรณ์ 90 ปี เขารักษ์” เป็นอาคาร 2  ชั้น  ขนาด 11 ห้องเรียน 

    ตารางที่ 2 ข้อมูลนักเรียน  

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 รวม 241 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559) 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

อ.2 16 14 41 

อ.3 16 20 23 

รวมอนุบาล 32 34 66 

ชั้น ชาย หญิง รวม 

ป.1 12 18 30 

ป.2 12 12 24 

ป.3 18 11 29 

ป.4 16 10 26 

ป.5 14 16 30 

ป.6 13 14 27 

รวมประถมศึกษา 85 81 166 

ม.1 22 11 33 

ม.2 14 12 26 

ม.3 12 8 20 

รวมมัธยมศึกษา 48 31 79 

รวมทั้งหมด 165 146 311 
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ตารางที่ 3 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน  จ าแนกตามสายงาน
ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษา และเพศ 

  

ประเภท 

  

ต าแหน่ง 

 วุฒิทางการศึกษา/เพศ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี 

ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
รวมท้ังสิ้น 

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช ญ. ร 

    1.

บริหาร 

 

1.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา                       

        (1)  ช านาญการพิเศษ      1     

 

     1 

 

1 

  

ประเภท 

  

ต าแหน่ง 

 วุฒิทางการศึกษา/เพศ 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี 

ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
รวมท้ังสิ้น 

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช ญ. ร 

 2.การ

สอน 

2.1   ครู                        

        (2)  ช านาญการพิเศษ     2  3    5 5 

         (3)  ช านาญการ       3    3 3 

         (4)  ไม่มีวิทยฐานะ        1 3 3   3 4 7 

 2.2   ครูผู้ช่วย       2    2 2 

 2.3  ครูอัตราจ้าง       1    1 1 

3. ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง )        1  1  1 

รวมทั้งสิ้น  (ข้อ 1+2+3)  0 0 1 3 3 12 1 0 5 15 20 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 โรงเรียนวัดเขารักษ์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนมีความรู้คู่

คุณธรรม พัฒนานวัตกรรมสู่อาชีพ ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

พันธกิจ (Mission)  
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1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

2. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความสมารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

7. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

8. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้

แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

10. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

11. พัฒนาคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

เป้าประสงค ์(Goals) 

1. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

2. นักเรียน มีความรู้ มีทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้

อย่างมีเหตุมีผล 

4. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาคนเอง

ต่อเนื่อง 

5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

6. นักเรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ

ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

7. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8. ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

10. โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

12. โรงเรียนมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

13. โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตาม แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามรถ

ทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมในการเรียนการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และ เน้นการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 

6. ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงามตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 ขวัญใจ แสงเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม 
(สหราษฎร์บูรณะ) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม 
(สหราษฎร์บูรณะ) ส านักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 4 ด้านและระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  การบริหารการจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน การวัดผลประเมินผลการเรียน  การประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานวิชาการ การวางแผนงานวิชาการ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
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เข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนอง
แขม (สหราษฎร์บูรณะ) ส านักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวม 
ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้บริหารและครูมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05108 
 หทัย ศิริพิน ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
(นครราษฎร์ประสิทธิ์) พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  (นครราษฎร์
ประสิทธิ์) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และ ด าเนินการ เทียบโอนผลการเรียน ด้านการการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้านการวางแผนงาน ด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้าน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบัน อื่นท่ีจัดการศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน สถานศึกษา ด้านการแนะแนว ด้าน
การนิเทศการศึกษา ด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ  สถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) พบว่า 
ด้าน 1) ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับท้องถิ่น 2) ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ควรพัฒนาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร ส่ือ อุปกรณ์ต้องพร้อม และควรพัฒนานักเรียนให้อ่าน
ออก เขียนได้ 3) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ควรมีการจัดการอบรมให้
ความรู้กับคณะครูใน เรื่องของงานวิจัย 4) ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา ควรมี คู่มือปฏิบัติงานเพื่อส่ือสารให้คณะครูทุกคนเข้าใจ จัดระบบงาน

                                                             

 
108 ขวัญใจ แสงเจริญ, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์

บูรณะ) สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559), ง. 
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วิชาการให้ชัดเจน 5) ด้านการพัฒนาและใช้ ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรมีส่ือให้พร้อมใช้งาน 
และจัดหาส่ือให้ครูได้ใช้ตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้109 
 ยิ่งลักษณ์ ศรีตองอ่อน ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี กับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01110

 

มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพบว่า การตัดสินใจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การตัดสินใจหรือเลือก
ทางเลือก การวิเคราะห์สถานการณ์ การหาทางเลือก การประเมินผลการตัดสินใจ การประเมิน
ทางเลือก และการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์  การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การแนะแนว การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา
และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้ มีแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนา

                                                             

 
109 หทัย ศิริพิน, “แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 

(นครราษฎร์ประสิทธิ์)” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2558), ง. 
 110 ยิ่งลักษณ์ ศรีตองอ่อน, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี”  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), ง. 
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คุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา  การตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท้ังโดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01111 

กฤติกา พูลสุวรรณ ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  พบว่า การ
จัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. การจัดการความรู้ของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01112   
 ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า มิติวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ 1) การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ 2) การสร้างวิสัยทัศน์ และ3) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ และ3)การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษา มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต

                                                             

 111 มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์, “การตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), ง. 
 112 กฤติกา พูลสุวรรณ, “การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9”  (วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2559), ง. 
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พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายคู่ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกันปาน
กลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01113   
 อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน

เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล 

กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน และอยู่ใน

ระดับมาก 16 ด้าน การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นที่ 5 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยสัมพันธ์กันทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01114 

 กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ            

(ศรีวิทยากร) พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิยากร) โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 11 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปหาน้อย คือ การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาหลั กสูตร

สถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหรือการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ การแนะแนว การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ และอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน โดยรียงล าดับ

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การวางแผนงานด้านวิชาการ การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มี

                                                             

 113 ภาณุวัฒน์ กาศแก้ว, มิติวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), ง. 
 114 อังคณา มาศเมฆ, “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาท้องถ่ินที่ 5.” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2557), ง. 
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ความเข้มแข็งทางวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือ

เทคโนโยลีเพื่อการศึกษา115 

 ศรีนภา ฉิมเฉย ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  พบว่า             
1. สมรรถนะผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
พบว่า โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะหลักอยู่ในระดับ
มาก ส่วน สมรรถนะประจ าสายงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ 2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก              
3. สมรรถนะผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด          
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ  ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  
4. สมรรถนะผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01116 

 นิว ตาคม ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า 1. การตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก            

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. การตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ

                                                             

 115 กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา, “การบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร).” 
(การค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2558),ง. 
 

116  ศรีนภา ฉิมเฉย, “สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1.” 
(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2558), ง. 
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ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความ สัมพันธ์กันใน

ระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01117 

 สุพล พรเพ็ง ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ พบว่า 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน 

โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การวัดผลประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศ

งานวิชาการภายในโรงเรียน และระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้

ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ ด้านการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ และด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 2. คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุง

ธนใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะ

ท่ีดีและมีสุนทรีภาพ มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น

ระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล และมาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้

และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 3. การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01118 

                                                             

 
117

  นิว ตาคม, “การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9.” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2561), ง. 
 
 

118 สุพล พรเพ็ง, “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้ เรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้.” (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2561), ง. 
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 เกตกนก สวยค้าข้าว ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินี
บูรณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอยู่ในระดับปานกลาง 
6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาและการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 2. แนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ดังนี้ สถานศึกษาควรให้เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
วางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาเครื่องมือและวัดผลอย่างมี
มาตรฐานด้วยวิธีการหลากหลาย ควรมีการประสานงานกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบการนิเทศการศึกษาร่วมกัน ควรสร้างเครือข่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่
และส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ ควรเผยแพร่งานวิจัยในช้ันเรียนและจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การวิจัยและการพัฒนาส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีสาหรับครูผู้สอน ควรมีแผนการด าเนินงานแนะแนว
การศึกษาร่วมกับครูผู้สอน ควรจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนและสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ด้านวิชาการร่วมกับองค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นท้ังในและนอกเครือข่ายสหวิทยาเขต เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน119 
 ทัศนีย์ เสียงหวาน ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม
บางละมุง 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับด้านท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด 3 ด้านดังนี้ คือ
ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา ท้ังนี้เนื่องจาก
ผู้บริหารโรงเรียนบริหารสถานโดยยึดวิ สัยทัศน์ นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อีกท้ังผู้บริหารเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการของ

                                                             

 
119 เกตกนก สวยค้าข้าว, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9.” (การค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2561), ง. 
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สถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา120 
 

งานวิจัยต่างประเทศ 

 บาร์เน็ทท์ (Barnett) ได้ศึกษาถึงความคิดของการบริหารงานวิชาการ พบว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลรายบุคคลใน
ระดับลึกจะถูกน าไปรวบรวมท่ีส านักงานบริหารวิชาการ  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ท าให้มีความต้ังใจและร่วมมือในการท างาน121 

จอห์นสัน (Johnson) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนโครงสร้าง 
ของโรงเรียนและความเป็นอิสระทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษามลรัฐโอเรกอน ผลการวิจัย 
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนกับโครงสร้างของโรงเรียน และ 
โครงสร้างของโรงเรียนกับความเป็นอิสระทางวิชาการของครู แต่ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ของ  
ผู้บริหารโรงเรียนกับความเป็นอิสระทางวิชาการของครูมีความชัดเจนน้อยมาก122 
 โรเบิร์ต อากี (Robert R. Agthe) ได้ศึกษาการรับรู้บทบาทและหน้าท่ีของครูใหญ่และครูใน
งานวิชาการผลงานการวิจัย พบว่า 1) ครูใหญ่และครูยอมรับว่า งานปรับปรุงการ เรียนการสอนต้อง
ท าเป็นคณะ โดยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน 2) ครูใหญ่ท าหน้าท่ีบริหารงาน อื่นๆมากเกินไป 
ควรให้ความส าคัญในการนิเทศการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 3)ครูใหญ่และครูมีความ  

                                                             

 120 ทัศนีย์ เสียงหวาน, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), 
113. 
 121 Barnett Ronald, The Ideal of Academic Administration 2006, [online], 
accessed November 14, 2015 Available from http://intersciencewiley.com/doi 
/10.1111/j.1467-9752.1993.tb00654.x/abstract. 
 

122 Dantel Nordwall, Johnson, “Principal vision , Environmental Robustness, 
and Teacher Sense of Autonomy in High School,” Dissertation Abstracts 
International, 1993, 4161-A. 
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คิดเห็นว่า โครงการสอนของอ าเภอมีอิทธิพลต่อการใช้หลักสูตรในโรงเรียน 4) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงบทบาทของครูใหญ่จากผู้ส่ังการมาเป็นผู้ประสานงาน และมี
การท างานเป็นคณะมากยิ่งขึ้น123 
 แมคทอค (Mattox) ได้ศึกษาการด าเนินงานการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา Illinois พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาได้ด าเนินการนิเทศโดยส่วนรวมและราย 
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยรายด้านเรียงท่ีมีการปฏิบัติท่ีสุด คือ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ 
ประเมินผลในช้ันเรียน ส่วนแนวทางการปฏิบัติท่ีต้องปรับปรุง คือ การพัฒนาหลักสูตรในระดับ  
โรงเรียน124 
 อาดัม (Adam) ได้ศึกษาการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการด าเนินงานวิชาการ ได้แก่การกระจาย
อ านาจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นโยบายการศึกษาต้องชัดเจน มีการทดสอบระดับชาติ การ
ได้รับการสนับสนุนจาภาคเอกชน การพัฒนาการเรียนการสอน ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลมี
ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การเรียนการ
สอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน125 
 เคอร์รี่  (Kerry) ได้ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย การออกแบบหลักสูตรท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
การมีแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในแต่ละเรื่อง ครูและผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการเรี ยนการสอน การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ครูมีมาตรฐานตาม
วิชาชีพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มีงบประมาณและทรัพยากรใน
การจัดการเพียงพอ มีการนิเทศติดตามผลจากผู้บริหาร126 

                                                             

 
123 Agthe,Robert R ,“The Elementry Princpals Perciption of Their Own and 

Teachers Role in Curriculum Decision Making”(Dissertation Abstracts 
International,1980), 3076-3077 A. 
 

124 Donald D. Mattox “A Study of Internal Supervision of Illinois Public 
School Elemertary Principal” (Dissertation Abstracts International ,1997), 8012-A. 
 

125
 Paul 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. 
 

126 Kerry, Rice,  “Priorities in K-12 Distance Education : A Delphi Study 
Examining Multiple Perspectives on Policy, Practice and Research,” Educational 
Technology & Society 12, 3 (May 2009) : 163-170. 
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 แจ็ค (Jack) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีจะน าไปสู่แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการประกอบด้วยการมี
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการท่ีไม่ซับซ้อน การได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและทรัพยากรมีการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนาการเรยีน
การสอน การให้การบริการทางวิชาการอย่างมืออาชีพ และการมีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกใน
องค์กร เป็นต้น127 
 กรอสแมน (Grossman) ได้ศึกษาการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มีแนวทาง
ด าเนินการท่ีดี ต้องด าเนินการโดยการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ นโยบายของรัฐต้องแน่นอน การ
ปรับปรุงวิธีการสอนของครูโดยน าวิธีการท่ีดีท่ีสุดมาใช้จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาครูจะท าให้การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น128 
 เชสเตอร์ ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมท่ีท าให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีสมรรถภาพสูง เนื่องจาก 
การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนหลายๆ วิธี
อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในท่ีประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อช่วยเหลือครูใหม่ หาวิธีวิจารณ์งาน 
ของครูแบบติ เพื่อก่อให้เกิดไม่ได้ท าให้เสียใจและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา129

 ดุ๊ก (Duke C.) ได้ศึกษาโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจะต้องแสดง
บทบาทหน้าท่ีเน้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ การบริหารงานวิชาการ เรื่อง ทักษะการอ่าน โดยมีโปรแกรม
พัฒนาทักษะทางภาษา การจัดโครงสร้างสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนและวันหยุด การบริหารกิจการ
นักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยของนักเรียน การบริหารงานบุคคล โดยก าหนดให้ครูพัฒนาและ
แก้ไขการสอนตามความต้องการของนักเรียนภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเป็นระบบ130 
 
 

                                                             

 
127 Jack, Kenward, “Is There a Best way to structure The Administration ?,” 

Higher Education 12, 4 (October 2008) 103-109. 
 128 Tabitha, Grossman, “State Policies to Improve Teacher Professional 
Deverlopment,” NGA Center for Best Practices 44, 7 (October 2009) : Abstract. 
 

129
 UNESCO, Education in Asia and the Pacific: Reviews Reports and Notes, 

vol.number 26 (New York: Harper Collins, 1992). 
 

130
 Duke C., The Learning University: Toward a New Paradigm (Buckingham: 

Open University Press, 1994). 
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สรุป 

 

 การบริหารงานวิชาการ เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ท่ีสถานศึกษาต้องค านึงถึงเป็น
อันดับแรก การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษานั้นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน ท้องถิ่นหรือสถาบันอื่นเพื่อให้งานวิชาการมีคุณภาพมีประสิทธิภาพตรงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด  ซึ่งในส่วนของงานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษานั้นประกอบไปด้วยงาน
ท้ังหมด 17 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4) การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การ วัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน สถานศึกษา 8) การ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  14) การส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน ประกอบการ และสถาบันอื่น
ท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน วิชาการของสถานศึกษา           
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนา และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ศักยภาพสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมต่อไป 
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

  

 เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
และ 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยใช้บุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน และครู ผู้สอน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือท่ีใ ช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  ตามกรอบแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
 

ขั้นตอนและวิธีด าเนนิการวิจัย 

 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาปัญหา ศึกษาวรรณกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องจากต ารา เอกสารทาง
วิชาการ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงร่างการ
วิจัยและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอโครงการวิจัยต่อภาควิชาการ
บริหารการศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงร่างวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานตามโครงการวิจัย 
 ใช้เครื่องมือวิ จัยของ หทัย ศิริพิน  แล้วน าไปเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีก าหนดเป็น
ประชากรในการวิจัย น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ขั้นที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
 เป็นขั้นตอนเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้ควบคุมสารนิพนธ์เสนอแนะ แล้วจัดท ารายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึง

ได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร

ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ี

ใช้ในการวิจัยและสรุปผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยใน

ลักษณะกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง ( the one shot , non-

experimental case study design) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เมื่อ s หมายถึง  ประชากร 

           X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 

           O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
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ประชากร  

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 18 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร

จ านวน 1 คน ครูผู้สอน จ านวน 17 คน ท้ังนี้ไม่นับรวมผู้วิจัย 
 

ตัวแปรที่ศึกษา  

ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ี

ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบัน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งในท่ีนี้จะ

นิยามตามกรอบแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย

อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 17 งานตามรายละเอียด ดังนี้  

  2.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จัดท าไว้ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ ศึกษาและ
วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษา จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา
เพิ่มเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น และ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง  
  2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง การด าเนินการวางแผนการบริหารงาน
วิชาการ รวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 
  2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าแผนการเรียนรู้และ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
ใช้ส่ือ การเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆท่ี
เอื้อต่อ การเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการ
พัฒนา ความเป็นเลิศของนักเรียน จัดการเรียนการสอนช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและมี 
ความสามารถพิเศษ  
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  2.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษาเป็นของตนเอง จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน 

เศรษฐกิจ และสังคม จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นต้นแบบให้กับสังคมอื่น มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้ 

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได

อย่างมีความสุข  มีวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมาย  

เฉพาะ เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคมและโลก แล้วให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  

  2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัด
กิจกรรมฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มา
เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็นท าเป็นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท าแผนงานวิชาการ ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต้อง
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักการอ่านและใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง และจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ รอบรู้และสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรียนรู้ ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้พร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากร ประเภทต่างๆ จัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทุกสถานท่ี และประสานความร่วมมือกับบิดา มารดาและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  มีการค้นคว้ารูปแบบหรือ การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้า สุดท้ายก็เป็นผู้น าการจัดกระบวนการเรียนรู้และเป็น ต้นแบบให้กับ
สถานศึกษาอื่น 
  2.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ เทียบโอนผลการเรียน หมายถึง 
สถานศึกษามีการ ก าหนดระเบียบวัดและประเมินผล ของสถานศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
การวัดและประเมินผล ของสถานศึกษา วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน และ
อนุมัติผล การเรียน จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน มีการซ่อมเสริมในกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่
ผ่านการประเมิน จัด ให้มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล จัดท าระบบสารสนเทศด้านการวัดผล 
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ประเมินผล และการ เทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน อนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ รายปี/รายภาค ตัดสินผลการเรียน
การผ่านช่วงช้ัน และจบ การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเทียบโอนผลการเรียน 
  2.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการ

ก าหนด นโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วน

หนึ่งกระบวนการท างานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา พัฒนาครูและนักเรียนให้มี

ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ ใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ

สาหรับการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ใช้กระบวนการวิจัยท าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการ 

ตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตน
สนใจ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้
และ พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนให้ครูนาผลการวิจัยมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  2.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง สถานศึกษาจัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่าง หลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรู้พอเพียงเพื่อสนับสนุนการ
แสวงหา ความรู้ของผู้เรียน ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อ
การจัดการ เรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา 
  2.9 การนิเทศการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาสร้างความตระหนักให้แก่ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้ เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผล  สร้าง
ความตระหนัก ให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจว่าการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างาน
ของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจว่าการนิเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน และตัวครูเอง ครู และผู้เกี่ยวข้องให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ก้าวหน้าและเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ท่ัวถึง และ ต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ และจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยง
กับระบบ นิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  2.10 การแนะแนว หมายถึง สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมี
การแนะ แนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ ท าให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วน
ร่วมใน กระบวนการแนะแนวและการช่วยเหลือนักเรียน จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว
และ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว
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และ ช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะ
แนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับ
ความรู้เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารรถเช่ือมโยงสู่การด ารง  
ชีวิตประจ าวัน คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีครู
แนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าช้ัน คัดเลือกบุคลากร ท าหน้าท่ีคณะอนุกรรมการแนะแนว ดูแล 
ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุน การด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น 
ระบบ ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน ประสานงานด้าน 
การแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะ 
เครือข่ายแนะแนว เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบช่วยเหลือนักเรียน 
  2.11 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง 

สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

ชุมชน  จัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางาน  สร้าง

ระบบการประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้

ง่าย สะดวก และรวดเร็วปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น คุณภาพ

การศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ด าเนิน โครงการ

และกิจกรรมของสถานศึกษาสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม  และตาม วงจรการ

พัฒนาคุณภาพ PDCA ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจัง และ

ต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วม ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปี (SAR) สรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  2.12 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง สถานศึกษามีการจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการ
แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ  พัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับ สภาพปัญหาและความต้องการ สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
ชุมชน  
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  2.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
หมายถึง สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
ให้บริการ ด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ  
จัดกิจกรรม ร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า  ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
  2.14 การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถาน ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์สร้าง

ความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ในเรื่อง

เกี่ยวกับ สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อม

ให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ท่ีร่วมจัดการศึกษา 

ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมกันจัดการศึกษา

และใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ร่วมกันระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ส่งเสริมให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ได้รับความ

ช่วยเหลือ ทางด้านงานวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

  2.15 การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
หมายถึง สถานศึกษามีการวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้ท่ี เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงาน ด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ และถือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไข
ปรับปรุง มีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่แนวการปฏิบัติ 
ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ 
น าไปแก้ไขปรับปรุง 
  2.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษามี
การศึกษา วิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของ
สถานศึกษาเพื่อ เป็นหนังสือ แบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดท าหนังสือเรียน หนังสือ
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เสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน  
  2.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาจัดให้มี
การร่วมกัน ก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา และพัฒนาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนร
และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา พร้อมท้ังจัดให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือ
และเทคโนโลยี ทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะแหล่งส่ือท่ี
เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ ของสถานศึกษาและชุมชน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม มีจ านวน  1 ฉบับ จ าแนกเป็น 2 
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน  ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง มีลักษณะ
เป็นแบบตัวเลือกท่ีก าหนดไว้ ( forced choice) 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  ตาม

กรอบแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  

scales) 5 ระดับ ต้ังแต่ระดับน้อยท่ีสุดถึงระดับมากท่ีสุด ตามแนวคิดของลิเคิร์ท  (Likert’s five 

rating scale)  โดยใช้เกณฑ์ก าหนดน้ าหนักคะแนน และมาตราส่วนประมาณค่าดังนี้ 

  ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน         
วัดเขารักษ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
  ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน          
วัดเขารักษ์ อยู่ในระดับมาก มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
  ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน           
วัดเขารักษ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
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  ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน           
วัดเขารักษ์ อยู่ในระดับน้อย มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
  ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน         
วัดเขารักษ์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  

 เพื่อให้การค้นคว้าอิสระครั้งนี้สามารถตรวจสอบและวัดได้ตามขอบเขตของการวิจัยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
ของ หทัย ศิริพิน  โดยมีค่าความตรงเชิงเนื้อหา IOC อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 และค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .987 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าบันทึกถึงบัณฑิตวิทยาลัยผ่านภาควิชาการบริหารการศึกษา เพื่อท าหนังสือ ขอ
ความร่วมมือจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในการตอบแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้ 
  2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง  
 3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขารักษ์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ครบทุกคน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  เมื่อไ ด้รับข้อมูลจากแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด ผู้วิ จัยด าเนินการตรวจสอบ
แบบสอบถามและด าเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเลือกแบบสอบถามท่ีมีความ 
สมบูรณ์เพื่อรวบรวมคะแนน 

2. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
3. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

 



  91 

- 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้วิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอนโดย
ใช้ค่าสถิติดังนี้ 
 1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ
(percentage)  
 2. วิเคราะห์การบริหารวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดเขารักษ์ ท้ัง 17 งาน 
โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 
 โดยพิจารณาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลแล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยแบ่งค่ามัชฌิมเลขคณิต มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50  -  5.00  หมายถึง  การบริหารวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50  -  4.49  หมายถึง  การบริหารวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับ

มาก 

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50  -  3.49  หมายถึง  การบริหารวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50  -  2.49  หมายถึง  การบริหารวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับ

น้อย 

 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00  -  1.49  หมายถึง  การบริหารวิชาการในสถานศึกษาอยู่ในระดับ

น้อยท่ีสุด 

 3. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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สรุป 
 

 การวิจัยเรื่องแนวการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 2) แนว
ทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ประชากรท่ีใช้ใน
การวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 18 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ โดยมีขอบข่ายงานตามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 17 งานดังนี้ 1) การ
พัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผน
งานด้านวิชาการ 3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน          
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร อื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา17) การพัฒนา และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  
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บทที่ 4  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การน าเสนอผลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียน    
วัดเขารักษ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบค าถามของการวิจัยในเรื่องนี้  ผู้วิจัยน าข้อมูลจาก
การตอบแบบสอบถามของบุคลากรของโรงเรียนวัดเขารักษ์ จ านวน  18  คน  ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้บริหารโรงเรียน 1  ฉบับ  และครูผู้ปฏิบัติงานสอน  17  ฉบับ  รวมท้ังหมด  18  ฉบับ  และได้รับ
กลับคืน  18  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100  จากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์
(unit of  analysis)   และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1    ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี 2    ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต/ภาระหน้าท่ีของการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 
 ตอนท่ี 3   แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของ ผู้บริหารโรงเรียน 
และครูผู้ปฏิบัติงานสอน  จ านวน 18 คน เมื่อแยกพิจารณาตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 จ านวนร้อยละสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา
ต าแหน่ง  และประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
              (   ) ชาย 
              (   ) หญิง 

  
4 22.20 
14 77.80 

รวม 18 100.00 
อายุ 
             (   ) ไม่เกิน 30 ปี 
             (   ) 31 – 40 ปี 
             (   ) 41 – 50 ปี 
             (   ) มากกว่า 50 ปี 

  
5 27.80 

7 38.90 
2 11.10 
4 22.20 

รวม 18 100.00 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา 
           (   ) ต่ ากว่าปริญญาตรี 
           (   ) ปริญญาตรี 
           (   ) ปริญญาโท 
           (   ) ปริญญาเอก 

  

- - 
12 66.67 
6 33.33 

- - 
รวม 18 100.00 

ต าแหน่ง 
          (   ) ผู้บริหาร 
          (   ) ครูผู้สอน 

  

1 5.56 
17 94.44 

รวม 18 100.00 

ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
          (   ) ไม่เกิน  5 ปี 
          (   ) 6 – 10 ปี 
          (   ) 11 – 15 ปี 
          (   ) 16-20 ปี 
          (   ) 21-25 ปี 
          (   ) 26 ปี ข้ึนไป 

  
7 38.90 
4 22.20 

1 5.60 
- - 
2 11.10 

4 22.20 
รวม 18 100.00 
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 จากตารางท่ี 4 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.80 เพศชาย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 มีอายุระหว่าง 31-40  ปีขึ้นไป มากท่ีสุด 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 รองลงมา มากกว่า 50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา ปริญญาโท 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ต าแหน่งหน้าท่ีในโรงเรียน  ผู้บริหาร จ านวน  1  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  5.56  ครูผู้สอน จ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  94.44 ประสบการณ์ในการท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน อยู่ระหว่าง  ไม่เกิน 5  ปี  มากท่ีสุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.90 รองลงมา  
6-10 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20  
                                                    

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ 

 ในการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์  ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่า

มัชฌิมเลขคณิต (μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5-22 
 
ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าระดับของการบริหารงานด้าน    
วิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  
โดยภาพรวม 

(N=18) 
การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน μ σ ระดับ 

1.ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

3.67 0.55 มาก 

2.ด้านการวางแผนงานวิชาการ 4.00 0.51 มาก 
3.ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3.52 0.48 มาก 
4.ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4.12 0.50 มาก 
5.ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 3.63 0.41 มาก 
6.ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 

4.28 0.36 มาก 

7.ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 3.21 0.56 ปานกลาง 
8.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 3.65 0.63 มาก 
9.ด้านการนิเทศการศึกษา 3.60 0.50 มาก 
10.ด้านการแนะแนว 3.66 0.53 มาก 
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การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน μ σ ระดับ 
11.ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

3.91 0.47 มาก 

12.ด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 3.57 0.55 มาก 
13.ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

3.89 0.55 มาก 

14.ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

3.82 0.41 มาก 

15.ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

3.72 0.49 มาก 

16.ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 4.19 0.42 มาก 
17.ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.70 0.50 มาก 

รวม 3.77 0.31 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 การบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.77, σ = 0.31) 
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากจ านวน  16  ด้าน  อยู่ในระดับปานกลางจ านวน  
1  ด้าน  โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และ

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (μ = 4.28, σ = 0.36)   ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้

ในสถานศึกษา (μ = 4.19, σ = 0.42)   ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (μ = 4.12,             

σ = 0.50)   ด้านการวางแผนงานวิชาการ (μ = 4.00, σ = 0.51)  ด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (μ = 3.91, σ = 0.47)  ด้านการประสานความ

ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (μ = 3.89, σ = 0.55) ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา(μ = 3.82, σ = 0.41)   ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (μ = 3.70, 

σ = 0.50)   ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร

ท้องถิ่น (μ = 3.67, σ = 0.54)   ด้านการแนะแนว (μ = 3.66, σ = 0.53) ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (μ = 3.68, σ = 0.63)   ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (μ = 3.63, 

σ = 0.41ด้านการนิเทศการศึกษา (μ = 3.60, σ = 0.50)  ด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทาง
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วิชาการ (μ = 3.57, σ = 0.55)   ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (μ = 3.52,               

σ = 0.48)  และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา (μ = 3.21, σ = 0.56)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวม พบว่า                    

(σ = 0.31) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน เมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่า ไม่ว่าด้าน
ใดก็มีความเห็นสอดคล้องกันท้ังส้ิน 

 
ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  ด้านการ
พัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

(N=18) 
ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
μ σ ระดับ 

1. สถานศึกษาของท่านมีการวิเคราะห์กรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้ 

3.83 0.61 มาก 

2. สถานศึกษาของท่านวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อก าหนดจุดเน้นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ 

3.94 0.41 มาก 

3. สถานศึกษามีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา 

3.27 0.57 ปานกลาง 

4. สถานศึกษามีการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือ
รายวิชาเพิ่มเติม 

3.55 0.70 มาก 

5. สถานศึกษาจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

3.66 0.84 มาก 

6. ผู้บริหารท างานถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.77 1.43 มาก 

รวม 3.67 0.55 มาก 
 

 จากตารางท่ี  6  การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
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ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดยภาพรวมท้ังรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก             

(μ = 3.67, σ = 0.55)   โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้ วิเคราะห์หลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ (μ = 3.94, σ = 0.41)  การวิเคราะห์

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้ (μ = 3.83, σ = 0.61)  

ผู้บริหารท างานถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  (μ = 3.77,  

σ = 1.43) สถานศึกษาจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้สาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น (μ = 3.66, σ = 0.84) สถานศึกษาจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (μ = 3.55, σ = 0.70) สถานศึกษามีการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ ท้องถิ่นของ

สถานศึกษา (μ = 3.27,  σ = 0.57)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในตารางด้าน

การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น พบว่า              

(σ = 0.55) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ

พบว่า ไม่สอดคล้องกันในข้อ 6 

ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าระดับบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ด้านการ
วางแผนงานวิชาการ 

                                                                                                                              (N=18) 
ด้านการวางแผนงานวิชาการ μ σ ระดับ 

1. สถานศึกษามีการด าเนินการวางแผนงานวิชาการ 4.27 0.57 มาก 
2. สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแล
นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 

3.72 0.57 มาก 

รวม 4.00 0.51 มาก 
 จากตารางท่ี  7  การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ด้านการวางแผนงานวิชาการโดยภาพรวมท้ังราย

ด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 4.00, σ = 0.51)  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  

ดังนี้ สถานศึกษามีการด าเนินการวางแผนงานวิชาการ (μ = 4.27, σ = 0.57)  สถานศึกษามีการ

รวบรวมข้อมูลและก ากับดูแลนิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ  (μ = 3.72, σ = 0.57) 

ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการวางแผนงานวิชาการในภาพรวม 
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พบว่า (σ = 0.51) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 

ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  ด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(N=18) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา μ σ ระดับ 

1. สถานศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้และจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ันตามแนว
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.33 0.59 มาก 

2.สถานศึกษาท่านจัดการเรียนการสอนพัฒนา
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.72 0.57 มาก 

3.มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 3.44 1.33 ปานกลาง 

4.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.44 0.61 ปานกลาง 

5.สถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.33 0.59 ปานกลาง 

6.สถานศึกษามีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศ
ของนักเรียน 

3.22 1.35 ปานกลาง 

7.สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนช่วยเหลือ
นักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

3.16 1.38 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.48 มาก 
  

จากตารางท่ี 8 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  โดย

ภาพรวมท้ังรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 3.52,      σ = 0.48) โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  สถานศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (μ = 4.33, σ = 0.59) 

จัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (μ = 3.72,            
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σ = 0.57) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

(μ = 3.44, σ = 0.61)  มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ (μ = 3.44, σ = 1.33) 

สถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (μ = 3.33, 

σ = 0.59) สถานศึกษามีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน  (μ = 3.22, σ = 1.35) 

สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนช่วยเหลือนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ

(μ = 3.16, σ = 1.38) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า (σ = 0.48) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันในข้อ 3,6,7 

ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

      (N=18) 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา μ   σ ระดับ 

1.สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของ
ตนเอง 

4.66 0.59 มากท่ีสุด 

2.สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้
ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4.22 0.73 มาก 

3.สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นต้นแบบ
ให้กับสังคมอื่น 

3.50 0.78 มาก 

4.สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรยีน
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

4.38 0.50 มาก 

5.สถานศึกษาจัดให้มีวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.61 0.50 มากท่ีสุด 

6.สถานศึกษามีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของวิชาให้สูง
และลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

3.55 0.92 มาก 



  101 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา μ   σ ระดับ 
7.สถานศึกษามีการเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน และสังคมโลก 

3.83 0.70 มาก 

8.มีการให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

4.38 0.77 มาก 

9.มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

3.94 0.63 มาก 

รวม 4.12 0.50 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมท้ัง

รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 4.12, σ = 0.50) โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

น้อย  ดังนี้  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง (μ = 4.66, σ = 0.59)  
สถานศึกษาจัดให้มี วิ ชาการครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ (μ = 4.61,   σ = 0.50) สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุข (μ = 4.38, σ = 0.50) มีการให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศึกษา (μ = 4.38, σ = 0.77) สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทัน

กับการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (μ = 4.22, σ = 0.73) มีการนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (μ = 3.94, σ = 0.63) สถานศึกษามีการ
เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

โลก (μ = 3.83, σ = 0.70) สถานศึกษามีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้น

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (μ = 3.55, σ = 0.92) สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็น

ต้นแบบให้กับสังคมอื่น (μ = 3.50, σ = 0.78) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

ตารางด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า (σ = 0.50) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ทุกข้อ 
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(N=18) 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ μ σ ระดับ 
1. มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3.72 0.46 มาก 

2.มีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้
ความรู้มาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3.50 0.61 มาก 

3.มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น
ท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

3.66 0.59 มาก 

4.มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

3.55 0.61 มาก 

5.สถานศึกษามีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

4.16 0.61 มาก 

6.สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการ
เรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู ้

4.16 0.61 มาก 

7.ครูผู้สอนมีความรอบรู้และสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 

3.44 0.70 ปานกลาง 

8.ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้พร้อมกัน
จากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากร
ประเภทต่างๆ 

3.61 0.69 มาก 

9.มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุก
สถานท่ี 
 

3.66 0.59 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้(ต่อ) 

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ μ σ ระดับ 
10.มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

3.61 0.77 มาก 

11.มีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบหรือการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า 

3.33 0.48 ปานกลาง 

12.สถานศึกษาเป็นผู้น าการจัดกระบวนการเรียนรู้
และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 

3.16 0.51 ปานกลาง 

รวม 3.63 0.41 มาก 
 
จากตารางท่ี 10 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมท้ัง

รายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 3.63, σ = 0.41) โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย  ดังนี้  สถานศึกษามีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก

วิชา (μ = 4.16, σ = 0.61) สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  (μ = 4.16,            

σ = 0.61) มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย

ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (μ = 3.72, σ = 0.46) มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง              

(μ = 3.66, σ = 0.59) มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี (μ = 3.66,          

σ = 0.59) ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้พร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่ง

วิทยากรประเภทต่างๆ (μ = 3.61, σ = 0.69) มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาและบุคคล

ในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (μ = 3.61, σ = 0.77)  มีการจัดการเรียน

การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ต่างๆ (μ = 3.55, σ = 0.61) มี
การจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้

ความรู้มาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (μ = 3.50, σ = 0.61) ครูผู้สอนมีความรอบรู้และสามารถใช้

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (μ = 3.44, σ = 0.70) มีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบหรือ
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การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีก้าวหน้า (μ = 3.33, σ = 0.48) สถานศึกษาเป็นผู้น าการจัด

กระบวนการเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น (μ = 3.16, σ = 0.51) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า             

(σ = 0.41) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ
พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 
 
ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ด้านการ
วัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

      (N=18) 
ด้านการวัดผล ประเมนิผลและด าเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน 
μ σ ระดับ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดระเบียบวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ 

4.11 0.58 มาก 

2.สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 

4.22 0.64 มาก 

3.มีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์
ผลการเรียน อนุมัติผลการเรียน 

4.27 0.46 มาก 

4.สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุก
ช่วงช้ัน 

4.61 0.50 มากท่ีสุด 

5.สถานศึกษาจัดให้มีการซ่อมเสริมในกรณีท่ีมี
ผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินผล จัดให้มีเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผล 

4.05 0.41 มาก 

6.สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้
ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

3.83 0.78 มาก 
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ด้านการวัดผล ประเมนิผลและด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน 

μ σ ระดับ 

7.ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการ
เรียนด้านต่างๆรายปี/รายภาค 

4.66 0.48 มากท่ีสุด 

8.มีการตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ัน และจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเทียบโอนผลการ
เรียน 

4.50 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.36 มาก 
  
 จากตารางท่ี 11 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน โดยภาพรวมท้ังรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.28, σ = 0.36) 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการ

เรียนด้านต่างๆรายปี/รายภาค (μ = 4.66, σ = 0.48) สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการเรียน

ทุกช่วงช้ัน(μ = 4.61, σ = 0.50) มีการตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ัน และจบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และการเทียบโอนผลการเรียน (μ = 4.50, σ = 0.51) มีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอน

ประสบการณ์ผลการเรียน อนุมัติผลการเรียน (μ = 4.27, σ = 0.46) สถานศึกษาจัดท าเอกสาร

หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  (μ = 4.22,            

σ = 0.64) สถานศึกษามีการก าหนดระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรของ

สถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ (μ = 4.11, σ = 0.58) สถานศึกษาจัดให้มี
การซ่อมเสริมในกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินผล จัดให้มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล              

(μ = 4.05, σ = 0.41) สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอน
ผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน                 

(μ = 3.83, σ = 0.78) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการวัดผล 

ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาพรวม พบว่า (σ = 0.36) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูล
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ทุกข้อ 
 



  106 

ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   

(N=18) 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 
μ σ ระดับ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและแนว
ทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ้

3.33 0.68 ปานกลาง 

2. สถานศึกษามีการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการท างานของนักเรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

3.33 0.78 ปานกลาง 

3.มีการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ส าคัญ 

3.27 0.75 ปานกลาง 

4.มีการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญส าหรับการ
เรียนรู้ที่ซับซ้อน 

3.16 0.78 ปานกลาง 

5.มีการใช้กระบวนการวิจัยท าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด 
การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การ
ผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ 

3.16 0.78 ปานกลาง 

6.มีการใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ในปญัหา
ท่ีตนสนใจ 

3.38 0.77 ปานกลาง 

7.มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัย 

3.05 0.53 ปานกลาง 

8.มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.83 0.61 ปานกลาง 

9.สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัย
มาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.38 0.60 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.56 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 12 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา โดยภาพรวมท้ังรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด (μ = 3.21,  σ = 0.56) โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (μ = 3.38, σ = 0.60) มีการใช้

กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ (μ = 3.38, σ = 0.77) สถานศึกษามีการก าหนด

นโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (μ = 3.33, σ = 0.68) 
สถานศึกษามีการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา (μ = 3.33, σ = 0.78)   มีการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ (μ = 3.27, σ = 0.75)  การใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ

ส าหรับการเรียนรู้ท่ีซับซ้อน (μ = 3.16, σ = 0.78)  มีการใช้กระบวนการวิจัยท าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด 

การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการ (μ = 3.16,           

σ = 0.78)  มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย (μ = 3.05, σ = 0.53) มีการ

รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา (μ = 2.83, σ = 0.61) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า (σ = 0.36) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน
ภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 
 
ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

      (N=18) 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ μ σ ระดับ 

1.สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.66 0.68 มาก 

2.สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้พอเพียง
เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน ด้วย
ตนเองกับกระบวนการเรียนรู ้

3.72 0.75 มาก 
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ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ μ σ ระดับ 
3.สถานศึกษามีการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

3.72 0.66 มาก 

4.สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถานศึกษา 

3.50 0.70 มาก 

รวม 3.65 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 13 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2   ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดย

ภาพรวมทั้งรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก  (μ = 3.65, σ = 0.63) โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย  ดังนี้  สถานศึกษามีการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน (μ = 3.72, σ = 0.66) สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้พอเพียงเพื่อ

สนับสนุนการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน ด้วยตนเองกับกระบวนการเรียนรู้  (μ = 3.72, σ = 0.75) 

สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  (μ = 3.66,            

σ = 0.68) สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนของสถานศึกษา (μ = 3.50, σ = 0.70) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

ตารางด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า (σ = 0.63) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูล
มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



  109 

ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการ
นิเทศการศึกษา 

(N=18) 
ด้านการนิเทศการศึกษา μ σ ระดับ 

1.สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครู
และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน
ว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผล 

3.50 0.61 มาก 

2.สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครู
และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจว่าการนิเทศเป็นการ
พัฒนาปรับปรุงวิธกีารท างานของแต่ละบุคคลให้มี
คุณภาพ 

3.55 0.61 มาก 

3.สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครู 
และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจว่าการนิเทศเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดการเช่ือมั่นว่าได้
ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

3.72 0.57 มาก 

4.สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครู
และผู้เกี่ยวข้องให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้
ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

3.66 0.59 มาก 

5.สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็น
ระบบและกระบวนการ 

3.55 0.61 มาก 

6.สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.61 0.60 มาก 

รวม 3.60 0.50 มาก 
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จากตารางท่ี 14 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมท้ังรายด้านและ

รายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 3.60, σ = 0.50)  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  
สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจว่าการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดการเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

และตัวครูเอง (μ = 3.72, σ = 0.57) สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

(μ = 3.66, σ = 0.59) สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศ

การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (μ = 3.61, σ = 0.60) สถานศึกษามีการสร้างความ
ตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจว่าการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละ

บุคคลให้มีคุณภาพ (μ = 3.55, σ = 0.61) สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มี

คุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ (μ = 3.55, σ = 0.61) สถานศึกษามีการ
สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ

ท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผล (μ = 3.50, σ = 0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในตารางด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวม พบว่า (σ = 0.50) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 

 
ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการ
แนะแนว 

(N=18) 
ด้านการแนะแนว μ σ ระดับ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายการจัด
การศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ 

3.77 0.54 มาก 

2. สถานศึกษาของท่านให้ทุกคนในสถานศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแนะแนวและการช่วยเหลือนักเรียน 

3.83 0.51 มาก 

3.สถานศึกษามีการจัดระบบงานและโครงสร้าง
องค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ชัดเจน 

3.77 0.73 มาก 
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ด้านการแนะแนว μ σ ระดับ 
4.สถานศึกษาของท่านมีการสร้างความตระหนักให้
ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและช่วยเหลือ
นักเรียน 

3.72 0.57 มาก 

5.สถานศึกษาของท่านส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

3.50 0.70 มาก 

6.สถานศึกษาของท่านส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับ
ความรู้เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเช่ือมโยงสู่การด ารง
ชีวิตประจ าวัน 

3.33 0.76 ปานกลาง 

7.สถานศึกษาของท่านมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท า
หน้าท่ีครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจ าช้ัน 

3.77 0.87 มาก 

8.สถานศึกษาของท่านมีการคัดเลือกบุคลากรท า
หน้าท่ีคณะอนุกรรมการแนะแนว 

3.27 0.75 ปานกลาง 

9.ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุน การ
ด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

3.61 0.77 มาก 

10.สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ความร่วมมือและ
ความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 

4.22 0.64 มาก 

11.สถานศึกษามีการประสานงานด้านการแนะแนว
ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน 
ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายแนะแนว 

3.61 0.91 มาก 

12.สถานศึกษามีการเช่ือมโยงระบบแนะแนวและ
ระบบช่วยเหลือนักเรียน 

3.50 1.09 มาก 

รวม 3.66 0.53 มาก 
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จากตารางท่ี 15 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการแนะแนว โดยภาพรวมทั้งรายด้านและรายข้อ

อยู่ในระดับมาก (μ = 3.66, σ = 0.53) โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้ 
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน            

(μ = 4.22, σ = 0.64) สถานศึกษาของท่านให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการช่วยเหลือนักเรียน (μ = 3.83, σ = 0.51) ) สถานศึกษามี

การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ  (μ = 3.77,             

σ = 0.54)  สถานศึกษามีการจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ให้ชัดเจน (μ = 3.77, σ = 0.73) สถานศึกษาของท่านมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหน้าท่ีครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจ าช้ัน (μ = 3.77, 

σ = 0.87) สถานศึกษาของท่านมีการสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว

และช่วยเหลือนักเรียน (μ = 3.72, σ = 0.57) ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุน การ

ด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ (μ = 3.61, σ = 0.77)  สถานศึกษา
มีการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 

ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายแนะแนว (μ = 3.61, σ = 0.91) สถานศึกษามีการเช่ือมโยงระบบแนะ

แนวและระบบช่วยเหลือนักเรียน (μ = 3.50, σ= 1.09) สถานศึกษาของท่านส่งเสริมและพัฒนาให้
ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถบูรณา

การในการจัดการเรียนรู้ (μ = 3.50, σ = 0.70) สถานศึกษาของท่านส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับ
ความรู้เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเช่ือมโยงสู่การด ารง

ชีวิตประจ าวัน (μ = 3.33, σ = 0.76) สถานศึกษาของท่านมีการคัดเลือกบุคลากรท าหน้าท่ี

คณะอนุกรรมการแนะแนว (μ = 3.27, σ = 0.75) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในตารางด้านการแนะแนวในภาพรวม พบว่า (σ = 0.53) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันในข้อ 12 
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ตารางท่ี 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(N=18) 
ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 
μ σ ระดับ 

1.สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
เพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและ
ชุมชน 

3.88 0.58 มาก 

2.สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน 

3.66 0.59 มาก 

3.สถานศึกษามีการสร้างระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

4.11 0.58 มาก 

4.สถานศึกษามีการจัดระบบสาระสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย สะดวก
และรวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3.55 0.70 มาก 

5.สถานศึกษามีการจัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเนน้
คุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 

4.05 0.63 มาก 

6.สถานศึกษามีการด าเนนิการตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

4.00 0.59 มาก 

7.สถานศึกษามีการด าเนนิโครงการและกิจกรรม
ของสถานศึกษาสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็งเนน้
การมีส่วนร่วม และตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ 
PDCA 

3.94 0.63 มาก 

8.สถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาโดยด าเนินการอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 

3.72 0.66 มาก 

9.สถานศึกษามีการสนับสนุนให้คร ูผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3.66 0.76 มาก 
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ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 

μ σ ระดับ 

10.สถานศึกษาของทา่นมีการจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี(SAR) 

4.33 0.48 มาก 

11.สถานศึกษาของทา่นมีการสรุปรายงานประจ าปี 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

4.11 0.67 มาก 

รวม 3.91 0.47 มาก 

 
จากตารางท่ี 16 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมทั้งรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 3.91, σ = 0.47) โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  สถานศึกษาของท่านมีการจัดท ารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจ าปี (SAR) (μ = 4.33, σ = 0.48) สถานศึกษามีการสร้างระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน (μ = 4.11, σ = 0.58) สถานศึกษาของท่านมีการสรุปรายงานประจ าปี โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

(μ = 4.11, σ = 0.67) สถานศึกษามีการจัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา(แผนกล

ยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) (μ = 4.05, σ = 0.63) สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนา

สถานศึกษา (μ = 4.00, σ = 0.59) สถานศึกษามีการด าเนินโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษา
สร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ  PDCA           

(μ = 3.94, σ = 0.63) สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานของส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาและชุมชน (μ = 3.88, σ = 0.58) สถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (μ = 3.72, σ = 0.66) สถานศึกษามีการจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางาน  (μ = 3.66, σ = 0.59) 
สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด (μ = 3.66, σ = 0.76) สถานศึกษามีการจัดระบบสาระสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบั นอยู่เสมอ    

(μ = 3.55, σ = 0.70) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการพัฒนา
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ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในภาพรวม พบว่า (σ = 0.47) แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิด เห็น
สอดคล้องกันทุกข้อ 
 
ตารางท่ี 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

(N=18) 
ด้านส่งเสรมิให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ μ σ   ระดับ 
1.สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้รว่มกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถานบันอื่นๆ 

3.83 0.78 มาก 

2.สถานศึกษามีการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

3.44 0.70 ปานกลาง 

3.สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและ
วิทยาการต่างๆ 

3.38 0.60 ปานกลาง 

4.สถานศึกษามีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ 

3.61 0.60 มาก 

5.สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

3.61 0.60 มาก 

รวม 3.57 0.55 มาก 
 
 จากตารางท่ี 17 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดย

ภาพรวมทั้งรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 3.57, σ = 0.55)  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปน้อย  ดังนี้ สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
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สถานบันอื่นๆ (μ = 3.83, σ = 0.78)  สถานศึกษามีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการ (μ = 3.61, σ = 0.60)  สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างชุมชน (μ = 3.61, σ = 0.60) สถานศึกษามีการส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน (μ = 3.44, σ = 0.70) สถานศึกษามีการส่งเสริม

ให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา

และวิทยาการต่างๆ (μ = 3.38, σ = 0.60)  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

ตารางด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการในภาพรวม พบว่า (σ = 0.55) แสดงว่า ผู้ให้

ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็น

สอดคล้องกันทุกข้อ 

 
ตารางท่ี 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

(N=18) 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น μ σ ระดับ 

1.สถานศึกษาของท่านมีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3.38 0.60 ปานกลาง 

2.สถานศึกษามีการเสริมสร้างพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.83 0.78 ปานกลาง 

3.สถานศึกษามีการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

4.27 0.66 มาก 

4.สถานศึกษามีการประสานงานกับองค์กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 
 

3.83 0.98 มาก 
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ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น μ σ ระดับ 

5.สถานศึกษามีการให้บริการด้านวิชาการท่ี
สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
กับแหล่งวิทยาการในท่ีอื่นๆ 

3.38 0.77 ปานกลาง 

6.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมและการสร้างสัมพันธ์อนัดีกับ
ศิษย์เก่า 

3.72 0.66 มาก 

7.สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4.44 0.61 มาก 
8.สถานศึกษามีการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การ
ร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น 

4.27 0.82 มาก 

รวม 3.89 0.55 มาก 
 
 จากตารางท่ี 18 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น โดยภาพรวมท้ังรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก  (μ = 3.89,             

σ = 0.55)  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน (μ = 4.44, σ = 0.61) สถานศึกษามีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ

ชุมชน (μ = 4.27, σ = 0.66)สถานศึกษามีการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับ

สถาบันการศึกษาอื่น (μ = 4.27, σ = 0.82) สถานศึกษามีการเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุก

ด้าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (μ = 3.83, σ = 0.78)  สถานศึกษามีการ

ประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมี

ส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (μ = 3.83, σ = 0.98) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกับ

ชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการสร้างสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า (μ = 3.72, σ = 0.66) 

สถานศึกษาของท่านมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น (μ = 3.38, σ = 0.60) สถานศึกษามีการให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือ

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิทยาการในท่ีอื่นๆ (μ = 3.38, σ = 0.77) ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
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สถานศึกษาและองค์กรอื่นในภาพรวม พบว่า (σ = 0.55) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 

 

ตารางท่ี 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นท่ีจัดการศึกษา 

(N=18) 
ด้านการสง่เสรมิสนบัสนนุงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หนว่ยงาน สถานประกอบการ

และสถาบนัอืน่ที่จัดการศึกษา 

μ σ ระดับ 

1.สถานศึกษามีการประชาสัมพนัธ์สรา้งความเข้าใจ
ต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินฯลฯ ในเรื่องเกี่ยวกับสทิธิการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

4.00 0.48 มาก 

2.สถานศึกษามีการจัดให้มีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจการเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯลฯ ที่ร่วมจัด
การศึกษา 

3.83 0.51 มาก 

3.สถานศึกษามีการร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯลฯ ร่วมกันจัด
การศึกษาและใชท้รัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน 

3.88 0.47 มาก 

4.สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯลฯ 

3.83 0.78 มาก 

5.สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฯลฯ ได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านงานวชิาการตามความเหมาะสม
และจ าเป็น 

3.55 0.51 มาก 

รวม 3.82 0.41 มาก 
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 จากตารางท่ี  19  การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา โดยภาพรวมท้ังราย

ด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 3.82, σ = 0.41) โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 

ดังนี้ สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นฯลฯ ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (μ = 4.00, σ = 0.48) 

สถานศึกษามีการร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ร่วมกันจัด

การศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  (μ = 3.88, σ = 0.47) 

สถานศึกษามีการจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ท่ีร่วมจัดการศึกษา (μ = 3.83, σ = 0.51) สถานศึกษามี

การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นฯลฯ (μ = 3.83, σ = 0.78) สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านงานวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

(μ = 3.55, σ = 0.51) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการส่งเสริม

สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษาในภาพรวม พบว่า (σ = 0.41) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 

ตารางท่ี 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการจัด
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(N=18) 
ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศึกษา 
μ σ ระดับ 

1.สถานศึกษามีการวิเคราะห์ระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
เพื่อให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝา่ยรับรู้และถือปฏิบัติเป็น
แนวเดียวกัน 

3.66 0.59 มาก 

2.สถานศึกษามีการจัดท าร่างระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

3.72 0.57 มาก 
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ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 

μ σ ระดับ 

เพื่อให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน 
3.สถานศึกษามีตรวจสอบร่างระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
แก้ไขปรับปรุง 

3.72 0.57 มาก 

4.สถานศึกษามีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวชิาการของสถานศกึษาไปสู่แนว
การปฏิบัติ 

3.77 0.64 มาก 

5.สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมนิผลการใช้
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุง 

3.72 0.66 มาก 

รวม 3.72 0.49 มาก 

 

จากตารางท่ี 20 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก (μ = 3.72, σ = 0.49)  โดยเรียงค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  สถานศึกษามีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศึกษาไปสู่แนวการปฏิบัติ  (μ = 3.77, σ = 0.64)  สถานศึกษามีการจัดท าร่าง

ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือ

ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน (μ = 3.72, σ = 0.57) สถานศึกษามีตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง  (μ = 3.72, σ = 0.57) สถานศึกษามี

การตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

และน าไปแก้ไขปรับปรุง (μ = 3.72, σ = 0.66)  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถื อปฏิบัติเป็นแนว

เดียวกัน (μ = 3.66, σ = 0.59) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการ

จัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า (σ = 0.49) 



  121 

แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 

 
ตารางท่ี 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการ
คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

(N=18) 
ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศึกษา 
μ σ ระดับ 

1.สถานศึกษามีการวิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือ
แบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.22 0.64 มาก 

2.สถานศึกษามีการจัดท าหนังสือเรียน หนังสือ
เสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ 
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

4.16 0.51 มาก 

รวม 4.19 0.42 มาก 
  

จากตารางท่ี 21 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน

สถานศึกษา โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก (μ = 4.19, σ = 0.42)  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  สถานศึกษามีการวิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน (μ = 4.22, σ = 0.64) สถานศึกษามีการจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ 

หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  (μ = 4.16,           

σ = 0.51) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการคัดเลือกหนังสือ

แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษาในภาพรวม พบว่า (σ = 0.42) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 
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ตารางท่ี 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการ
พัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

(N=18) 
ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา μ σ ระดับ 
1.สถานศึกษาจัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย
วางแผนในเรื่องการจัดหา และพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3.94 0.53 มาก 

2.สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.05 0.53 มาก 

3.สถานศึกษาจัดให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทาง
วิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

3.33 0.59 ปานกลาง 

4.สถานศึกษามีการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีใช้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ 

3.44 0.70 ปานกลาง 

5.สถานศึกษาของท่านมีแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.72 0.82 มาก 

รวม 3.70 0.50 มาก 
 
 จากตารางท่ี 22 การบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

โดยภาพรวมท้ังรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก (μ = 3.70, σ = 0.50)  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย  ดังนี้  สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการ

พัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (μ = 4.05, σ = 0.53)  สถานศึกษาจัดให้มีการ
ร่วมกันก าหนดนโยบายวางแผนในเรื่องการจัดหา และพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของสถานศึกษา (μ = 3.94, σ = 0.53)  สถานศึกษาของท่านมีแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัด
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การศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (μ = 3.72, σ = 0.82) สถานศึกษามีการพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีใช้ข้อเท็จจริงเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ (μ = 3.44, σ = 0.70) สถานศึกษาจัดให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ 

ชมรมวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา (μ = 3.33, σ = 0.59) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในตารางด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในภาพรวม พบว่า 

(σ = 0.50) แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะ
พบว่า มีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขา

รักษ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้บริหาร
และครูผู้สอน และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  เกี่ยวกับการบริหารงานด้านวิชาการ
ของโรงเรียนวัดเขารักษ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 ซึ่ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้    
 1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 สถานศึกษาควรจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น ตามความต้องการ
ของชุมชน โดยให้ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นและการได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ และสนับสนุนให้
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ใน
การพัฒนา จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ สถานศึกษาควรมีการวางแผนการท างานของสถานศึกษา 
โดยการวางตัวบุคคลในการท าหน้าท่ีในฝ่ายต่างๆให้เหมาะสมกับงานหรือการสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้มากขึ้นกับหน้าท่ีของตนเอง ควรมีการวางแผนในการสอนหรือ
การนิเทศปรับปรุงการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้นมากกว่าเดิม หรือการและมีการก ากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้งานวิชาการของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ 
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูตระหนักถึงการจัดท า
แผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และมีการบันทึกหลังการสอนเพื่อให้ทราบปัญหา หรือส่ิงท่ีต้องปรับปรุง
แก้ไขในขณะท ากิจกรรม รวมท้ังให้ครูได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการช่วยเหลือ หรือการ
สนับสนุน การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา สถานศึกษาควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาเพื่อน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้าง
หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเผยแพร่ให้กับโรงเรียน
อื่นได้ใช้เป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการ
สอน โดยอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะต่างๆท้ังเทคนิคการสอน การจัดท าส่ือ
นวัตกรรมต่างๆ โดยครูควรมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและความสนใจของผู้เรียน มีการนิเทศการสอนของครูเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้นและสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูท่ีมีความรู้ความสามารถใน
ด้านต่างๆสามารถใช้สถานศึกษาหรือสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ ผลงานต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนอื่น เช่น การสอนโดยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ การจัดท าส่ือ 
 6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรจัดระบบการ
วัดและประเมินผลให้เป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน ทุกฝ่ายมีเกณฑ์ในการปฏิบัติท่ีเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล และมีการนิเทศเครื่องมือ
ในการวัดประเมินผลให้ได้มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน ให้ครูจัดท างานวิจัยอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
เพื่อน าผลของงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีพัฒนาการหรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีการรวบรวมผลงานวิจัยของครูเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้หรือแลกเปล่ียน
ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นในกลุ่มโรงเรียนหรือโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเดียวกัน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษาควรให้ความรู้ความเข้าใจกับครูใน
เรื่องของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มี
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น ห้องสมุด แปลงเกษตร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะในชุมชนควรมีเครือข่าย
ร่วมกับชุมชนและองค์กรอื่นๆในการประสานขอความร่วมมือให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเองให้มีประโยชน์มากท่ีสุด 
 9. การนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจแก่ครูและผู้ได้รับการนิเทศทุกคน ว่า
กระบวนการของการนิเทศภายในเป็นอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร และสถานศึกษาควรพัฒนา
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รูปแบบการนิเทศการศึกษา นิเทศการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย น าผลการนิเทศมา
วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อบุคลากรในโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
 10. การแนะแนว สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะ
แนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในเรื่องจิตวิทยาการแนะแนว
และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท าหน้าท่ีครูแนะแนว เพื่อประสานความร่วมมือกับครู
ประจ าช้ัน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และจัดท าคู่มือการแนะแนว
เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน ครอบครัวอย่างเป็นระบบ 
 11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาควรวาง
แผนการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ จัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ มีข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน เรียกใช้ง่าย และก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน มีการด าเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่อง และมีการก ากับติดตามอยู่เสมอ   
 12. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สถานศึกษาควรจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร
ทางวิชาการให้แก่ชุมชน ผ่านเอกสารต่างๆท้ังแผ่นพับ วารสาร หรือมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทาง
วิชาการกับชุมชนโดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
สถานศึกษาควรมีการประสานงานกับองค์กรอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาทางวิชาการ โดยเริ่ม
จากบุคลากรสร้างเครือข่ายในกลุ่มสาระของตนเอง เพื่อสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน  
 14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการแก่องค์กรอื่นท่ีจัดการศึกษา สนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ เป็นวิทยากร ในการ
ให้ความรู้กับชุมชน บุคคล ครอบครัว สถานศึกษาใกล้เคียงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนงานวิชาการให้มีความเข้มแข็ง 
 15. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  ควรมีการ
วางแผนในการบริหารงานด้านวิชาการให้มีแนวทางเดียวกัน มีการติดตาม ตรวจสอบงานด้านวิชาการ
อยู่สม่ าเสมอเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นระเบียบเป็น
ปัจจุบัน เพื่อคุณภาพที่ดีของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 16.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ครูทุกคนควรได้ร่วมพิจารณาคัดเลือก
หนังสือเรียนท่ีตรงกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของนักเรียน 
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ครูผู้สอน มีการประเมินตรวจสอบผลการใช้หนังสือเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกหนังสือเรียน
ในปีต่อๆไป 
 17.การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย มีความหลากหลาย รวมท้ัง
จัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
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บทที่ 5  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 

1) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2  2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน และครูผู้สอน 
17 คน  รวมท้ังส้ิน  18  คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ตามกรอบ
แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีขอบข่ายภารกิจการบริหารงานด้านการบริหารงานวิชาการ 
ท้ังหมด  17  ด้าน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (frequencies)  ค่าร้อยละ 
(percentage)  ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
 1. การบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต  2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.77, σ = 0.31) เมื่อ
พิจารณารายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากจ านวน  16  ด้าน  อยู่ในระดับปานกลางจ านวน  1  ด้าน  
โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน (μ = 4.28, σ = 0.36)   ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

(μ = 4.19, σ = 0.42)   ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (μ = 4.12, σ = 0.50)   ด้าน

การวางแผนงานวิชาการ (μ = 4.00, σ = 0.51)  ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา (μ = 3.91, σ = 0.47)  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น (μ = 3.89, σ = 0.55) ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (μ = 3.82, 

σ = 0.41)   ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (μ = 3.70, σ = 0.50)   ด้านการ

พัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (μ = 3.67,           
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σ = 0.54)   ด้านการแนะแนว (μ = 3.66, σ = 0.53) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

(μ = 3.68, σ = 0.63)   ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (μ = 3.63, σ = 0.41) ด้านการนิเทศ

การศึกษา (μ = 3.60, σ = 0.50)  ด้านส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ (μ = 3.57,         

σ = 0.55)   ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (μ = 3.52, σ = 0.48)   ด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (μ = 3.21, σ = 0.56) ตามล าดับ 
 
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ าแนกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 
ตามความต้องการของชุมชน โดยให้ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ และ
สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการพัฒนา จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรมีการวาง
แผนการท างานของสถานศึกษา โดยการวางตัวบุคคลในการท าหน้าท่ีในฝ่ายต่างๆให้เหมาะสมกับงาน
หรือการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้มากขึ้นกับหน้าท่ีของตนเอง ควรมีการ
วางแผนในการสอนหรือการนิเทศปรับปรุงการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้นมากกว่าเดิม หรือการและมี
การก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้งานวิชาการของสถานศึกษา
บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรให้ครู
ตระหนักถึงการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และมีการบันทึกหลังการสอนเพื่อให้ทราบปัญหา 
หรือส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขในขณะท ากิจกรรม รวมท้ังให้ครูได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในด้านการ
ช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถ
พิเศษ 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรให้ทุกฝ่ายได้
มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย คุณลักษณะอันพึง
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ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรต่างๆเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
เผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่นได้ใช้เป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
ได้พัฒนาตนเองในด้านการสอน โดยอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะต่างๆท้ังเทคนิค
การสอน การจัดท าส่ือนวัตกรรมต่างๆ โดยครูควรมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและความสนใจของผู้เรียน มีการนิเทศ
การสอนของครูเพื่อพัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพมากขึ้นและสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆสามารถใช้สถานศึกษาหรือสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ ผลงานต่างๆเพื่อ
เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น เช่น การสอนโดยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ การจัดท าส่ือ 
 ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน แนวทางในการพัฒนา คือ 
สถานศึกษาควรจัดระบบการวัดและประเมินผลให้เป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน ทุกฝ่ายมีเกณฑ์ใน
การปฏิบัติท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผล
ประเมินผล และมีการนิเทศเครื่องมือในการวัดประเมินผลให้ได้มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน ให้ครูจัดท างานวิจัยอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง 
เพื่อน าผลของงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีพัฒนาการหรือผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีการรวบรวมผลงานวิจัยของครูเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้หรือแลกเปล่ียน
ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นในกลุ่มโรงเรียนหรือโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเดียวกัน 
  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนา คือ  สถานศึกษาควรให้
ความรู้ความเข้าใจกับครูในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด แปลงเกษตรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะใน
ชุมชนควรมีเครือข่ายร่วมกับชุมชนและองค์กรอื่นๆในการประสานขอความร่วมมือให้นักเรียนได้เข้าไป
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบริบทท้องถิ่น ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเองให้มีประโยชน์มากท่ีสุด 
 ด้านการนิทศ แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจแก่ครูและผู้ได้รับ
การนิเทศทุกคน ว่ากระบวนการของการนิเทศภายในเป็นอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร และ
สถานศึกษาควรพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษา นิเทศการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย น า
ผลการนิเทศมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อ
บุคลากรในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

  ด้านการแนะแนว แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ครูทุกคน
เห็นคุณค่าของการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูมีความรู้ใน
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เรื่องจิตวิทยาการแนะแนวและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท าหน้าท่ีครูแนะแนว เพื่อ
ประสานความร่วมมือกับครูประจ าช้ัน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และ
จัดท าคู่มือการแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 
ครอบครัวอย่างเป็นระบบ 
 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แนวทางในการพัฒนา 
คือ สถานศึกษาควรวางแผนการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ จัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็น
หมวดหมู่ มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน เรียกใช้ง่าย และก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน มี
การด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่อง และมีการก ากับติดตามอยู่เสมอ   
 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษา
ควรจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการให้แก่ชุมชน ผ่านเอกสารต่างๆท้ังแผ่นพับ วารสาร หรือมี
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการกับชุมชนโดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น แนวทาง
ในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรมีการประสานงานกับองค์กรอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาทาง
วิชาการ โดยเริ่มจากบุคลากรสร้างเครือข่ายในกลุ่มสาระของตนเอง เพื่อสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  
 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มี

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่องค์กรอื่นท่ีจัดการศึกษา สนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้เผยแพร่

ความรู้ เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้กับชุมชน บุคคล ครอบครัว สถานศึกษาใกล้เคียงและหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนงานวิชาการให้มีความเข้มแข็ง 

 ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา แนวทางในการ
พัฒนา คือ การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  ควรมีการ
วางแผนในการบริหารงานด้านวิชาการให้มีแนวทางเดียวกัน มีการติดตาม ตรวจสอบงานด้านวิชาการ
อยู่สม่ าเสมอเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นระเบียบเป็น
ปัจจุบัน เพื่อคุณภาพที่ดีของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แนวทางในการพัฒนา คือ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษาครูทุกคนควรได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนท่ีตรงกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของนักเรียน ครูผู้สอน มีการประเมินตรวจสอบผลการใช้หนังสือเรียน
เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกหนังสือเรียนในปีต่อๆไป 
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 ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ การพัฒนาและ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย มีความหลากหลาย รวมท้ังจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยเรื่อง  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง  อาจเนื่องมาจากโรงเรียนวัดเขารักษ์ ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) มีข้อเสนอแนะท่ีทางโรงเรียนต้องน ามาปรับปรุง พัฒนางานด้านการบริหารวิชาการของ
โรงเรียน โดยเฉพาะ มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัดการศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีได้ระดับคุณภาพพอใช้ และมีข้อเสนอแนะอีกหลายประการท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้น าองค์กรได้ให้ความส าคัญกับงานวิชาการใน
ทุกด้านเป็นอย่างมาก ต้ังแต่การวางแผนด้านงานวิชาการ โดยรวบรวมข้อมูลในงานด้านวิชาการทุก
งาน ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามงานทุกงานอย่างสม่ าเสมอ ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และท าให้ครูทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีส่ือและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ ครูได้เข้ารับการ
อบรมในหลายเรื่องตามกลุ่มสาระท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมท้ังการประชุมปฏิบัติการในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดขึ้น จึงท าให้ระดับงานต่างๆด้านวิชาการของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ
เป็นงานท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารการศึกษา เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมาย
หลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษา การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิน่ท่ี 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 
5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
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การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหรือ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การแนะแนว การนิเทศการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ตามล าดับ และสอดคล้องกับ มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้ศึกษา การตัดสินใจ
ของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การแนะแนว การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานของศึกษา การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา 
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  และสอดคล้องกับ อาดัม (Adam) ได้ศึกษา การปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดในการด าเนินงานวิชาการ ได้แก่การกระจายอ านาจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นโยบาย
การศึกษาต้องชัดเจน มีการทดสอบระดับชาติ การได้รับการสนับสนุนจาภาคเอกชน การพัฒนาการ
เรียนการสอน ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน และสอดคล้องกับ กรอสแมน (Grossman) ได้ศึกษา การพัฒนางานวิชาการของ
โรงเรียนให้มีแนวทางด าเนินการท่ีดี ต้องด าเนินการโดยการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ นโยบายของ
รัฐต้องแน่นอน การปรับปรุงวิธีการสอนของครูโดยน าวิธีการท่ีดีท่ีสุดมาใช้จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาครูจะท าให้การ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 16 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ตาม

รายด้าน ดังนี้  

 1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
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5 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาเห็นความส าคัญในการจัดท า

หลักสูตรท้องถิ่น โดยสถานศึกษาได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ก าหนดให้ แล้วน ามาจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา แต่ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีส าคัญใน

การน ามาท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้ตรงกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรี

วิทยากร) พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ท่ีก าหนดไว้และรายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้หัวหน้าและผู้บริหารทราบทุกครั้ง ซึ่งเป็นการวาง
แผนการท างานท่ีดีของสถานศึกษาท าให้การบริการงานวิชาการบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่ง ดังท่ี 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน มี
รายละเอียดของงาน ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติงานวิชาการ ได้แก่ การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัด
ปฏิทินการศึกษา การรับผิดชอบของงานตามภาระหน้าท่ี การจัดขั้นตอนและเวลาในการท างาน          
2) โครงการสอน เป็นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาท่ีสอนตามหลักสูตร 3) บันทึกการสอน เป็นการ
แสดงรายละเอียดของการก าหนดเนื้อหาท่ีสอน ในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวันหรือสัปดาห์ โดยการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า และยึดโครงการสอนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีนภา  ฉิมเฉย ได้
ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการ
วางแผนงานด้านวิชาการ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ และระดับปานกลาง 5 ข้อ ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะ ครูผู้สอนส่วนมากมีวุฒิและประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถตรงกับวิชาท่ีสอน ครูมีความ
ถนัดในการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระท่ีสอน แต่กระบวนการสอนของครูยังไม่ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยเฉพาะห้องสมุด และครูส่วนมากขาดการน าส่ือ
การสอนท่ีหลากหลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่
มีความหลากหลาย และไม่น าผลการจัดกิจกรรมมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ใน
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รูปแบบวิจัยในช้ันเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิว ตาคม ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า 
การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อ และระดับมาก 7 ข้อ ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะ สถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรและพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัด

โครงสร้างของหลักสูตรและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ต่างๆให้ตรงกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ

คุณลักษณะอันพึ งประสง ค์  มี การ เปิดรายวิ ชา เพิ่ ม เ ติม เพื่ อ รองรั บน โยบาย ต่างๆของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ขวัญใจ แสงเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม 

(สหราษฎร์บูรณะ) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา อยู่ระดับมากเช่นเดียวกัน 

 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 9 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

ผู้บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทุกด้าน

เพื่อรองรับนโยบายด้านต่างๆของเขตพื้นท่ีและกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้สนับสนุนให้ครูเข้ารับการ

อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และเชิญวิทยากรให้ความรู้ในโรงเรียน เพื่อครูได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ แต่ครูทุกคนยังต้องพัฒนาตนเองในเรื่องของการท าวิจัยในช้ันเรียนให้มากขึ้น เพื่อให้

สามารถใช้การวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการออกบบกระบวนการเรียนรู้ท่ี

แปลกใหม่ และสามารถน าไปเผยแพร่แก่สถานศึกษาอื่นได้ โดยเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องท่ีส าคัญท่ี

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาเรื่อง 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร) พบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผลการวิจัยโดยภาพรวม

พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อและระดับมาก 

5 ข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการวางแผนการวัดผล ประเมินผลท่ีเป็นระบบตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีการวัดผลประเมินผล
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การเรียนทุกช่วงช้ัน มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาถูกต้องตามระเบียบการวัดผลประเมินผล

และมีการอนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบทุกรายภาคและรายปี ดังท่ี ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์ 

กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผล เป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการเรียนการสอน มีประโยชน์ในด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 1) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ท าให้ครูอาจารย์ทราบว่าผลการสอนของตนเป็น

อย่างไรและจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 2) เพื่อปรับปรุงการเรียนของนักเรียนนักศึกษาจะได้ทราบว่า

ตนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 3) เพื่อ

ปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ท าให้ทราบสภาพท่ีแท้จริงของหลักสูตร โครงการสอน 

บันทึกหลังการสอนท่ีจะน ามาสู่การปฏิบัติว่าประสบปัญหาอย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุงอย่างไร             

4) เพื่อเป็นข้อมูลทางการศึกษาท่ัวไป เช่น ผลการเรียนการศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรเป็นแนวทางใน

การท างานและศึกษาต่อ 5) เป็นหลักฐานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านการรับนักศึกษา ผล

การเรียนและการส าเร็จตามหลักสูตร 6) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในด้านผลการเรียน 

และการส าเร็จการเรียนของนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ แสงเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 

การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด 

 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่าอยู่

ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะ ครูบางท่านไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ อีกท้ังสถานศึกษาไม่ได้สนับสนุนในการจัดอบรมให้ความรู้กับครูในการท าวิจัย และ

สถานศึกษาต้องก าหนดให้การวิจัยเป็นนโยบายท่ีส าคัญของสถานศึกษา มีการวางแผนต้ังแต่ต้นปี

การศึกษา ช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูท าวิจัยทุกคน และติดตามผลการท าวิจัยของครูทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้  ซึ่ง รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายของการวิจัยในสถานศึกษา 3 ประการ คือ 

1) เพื่อแสวงหาแนวทางและเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการตามภารกิจสถานศึกษา 2) เพื่อ

แสวงหาเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียน 

3) เพื่อท าให้การเรียนรู้มีหลักการและเหตุผลด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตกนก สายค้าข้าว ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนราชินีบูรณะ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมเขต 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการ

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 
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 1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ  สถานศึกษาจัดให้มี

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ท้ังห้องสมุด ศูนย์อินเตอร์เน็ตในชุมชน สวน

วิทยาศาสตร์ สวนคณิตศาสตร์ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน 

โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชน คือ  พระปรางค์วัดเขารักษ์ วัดทิพย์สุคนธาราม และแหล่งเรียนรู้ท่ี

เกี่ยวกับกลุ่มสาระต่างๆท่ีครูได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจ าลอง     

สวนสัตว์ ท าให้การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาอยู่

ในระดับมาก ดังท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตร 25 ก าหนดว่า รัฐ

ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน 

พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัย ศิริพิน ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) พบว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  อยู่ใน

ระดับมากเช่นเดียวกัน 

 1.9 การนิเทศการศึกษา ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีปฏิทินในการวางแผนการ

นิเทศของสถานท่ีชัดเจนเป็นระบบ ให้ความรู้กับครูเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ ว่าเป็น

กระบวนการท่ีเป็นการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดกระบวนการ

เรียนการสอน ซึ่งส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาอีกด้วย ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการจัดการบริหารการศึกษา เพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือ

กับครู บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพิ่ม

คุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีนภา 

ฉิมเฉย ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการ

ด้านการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 1.10 การแนะแนว ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 10 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามี
การจัดระบบโครงสร้างในการแนะแนวเป็นอย่างดี มีระบบคัดกรองนักเรียนมีเอกสารท่ีเป็นปัจจุบัน มี
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน หรือ มีปัญหาทางด้านการ
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เรียน และมีการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นด้านการแนะแนวการศึกษาต่อเป็นประจ าทุก
ปี แต่สถานศึกษาควรคัดเลือกครูท่ีมีความถนัดมาท าหน้าท่ีอนุกรรมการแนะแนว หรือการส่งเสริม
พัฒนาครูให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อสามารถเป็นครูแนะแนวท่ี
สามารถแนะแนวช่วยเหลือนักเรียนได้ทุกคนทุกช่วงช้ัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรเพ็ญ จิระณัฐ
วีรกุล ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พบว่า 
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ ศรีตองอ่อน ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 
การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ผลการวิจั ยโดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ สถานศึกษาให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการต้ังค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง มีโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
ด าเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมท่ีวางไว้อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท า SAR ของสถานศึกษาเพื่อ
รายงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีเป็นประจ าทุกปีการศึกษา สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อรับรอง
การประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีตอง
อ่อน ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ เสียงหวาน ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง  2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่าการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาต้ังอยู่ใกล้กับชุมชนท าให้สถานศึกษาสามารถเข้าสู่ชุมชนได้ง่ายโดย
เช่ือมโยงจากนักเรียนเข้าสู่ชุมชน และการให้กรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามี
บทบาทมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา แต่สถานศึกษายังขาดการให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการจัดอบรมเรื่องงานด้านวิชาการแก่ชุมชน หรือการให้ชุมชนน าความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาท าให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดไว้ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 29 ให้
สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร



  138 

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนให้
มีความเข้มแข็งทางวิชาการอยู่ระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.13 การกระสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
5 ข้อ และระดับปานกลาง 3 ข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีกลุ่มเครือข่ายท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี
จัดไว้ให้ คือ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ ห้วยกระเจา 2 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนภายในกลุ่ม มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างกลุ่มโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ในเรื่องของ
นโยบายต่างๆท่ีทางเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด แต่สถานศึกษายังขาดการประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน ในการสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งสถานศึกษาควรให้ชุมชนเข้ามาเป็น
วิทยากรหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการระดมทรัพยากรจากท้องถิ่นมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพล พรเพ็ง ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
กับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ พบว่า การบริหารงานวิชาการ
ด้านการกระสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ผลการวิจัยพบว่า
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือเครือข่ายผู้ปกครองได้ทราบผ่านการประชุมผู้ปกครองในทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ตรงกันเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและช่วยเหลืองานด้าน
วิชาการตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิว ตาคม ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจกับ
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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 1.15 การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ผลการวิจัย
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนปีละ 2 ครั้ง เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติท่ีต้องสร้างข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา มาศเมฆ ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 พบว่า การ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.16 การคัดเลือกหนังสือเรียน ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการจัดต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนให้ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาและท่ีกระทรวงก าหนดและ
เหมาะกับบริบทของผู้เรียน ถือว่าการบริหารจัดการของสถานศึกษาในเรื่องส่ือการเรียนรู้สถานศึกษา
จัดการได้ดี ท าให้ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ ดังท่ีปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า ต าราเรียนหรือแบบเรียนเป็นอุปกรณ์การสอนท่ีส าคัญโดยท่ัวไปสถานศึกษา
จะใช้แบบเรียนท่ีกระทรวงก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้ศึกษา
เรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า การ
บริหารงานวิชาการด้านการคัดเลือกหนังสือเรียน อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 1.17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ  ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ สถานศึกษามีการวางแผนในการจัดหาส่ือและเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา รวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ แต่ยังขาดการน าปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน หรือการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ศรีนภา ฉิมเฉย ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของ
ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาและใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 ด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ควรจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่นให้ตรงกับบริบทท้องถิ่น ตามความต้องการของชุมชน โดยให้ชุมชน 
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ผู้ปกครอง และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการได้รับการ
สนับสนุนท่ีดีจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ และสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในการพัฒนา จัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร) พบว่า การบริหารงานวิชาการ
ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก 
 2.2 ด้านการวางแผนงานวิชาการ ควรมีการวางแผนการท างานของสถานศึกษา โดยการ
วางตัวบุคคลในการท าหน้าท่ีในฝ่ายต่างๆให้เหมาะสมกับงานหรือการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถให้มากขึ้นกับหน้าท่ีของตนเอง ควรมีการวางแผนในการสอนหรือการนิเทศ
ปรับปรุงการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม หรือการและมีการก ากับติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้งานวิชาการของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีนภา ฉิมเฉย ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
 2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ควรให้ครูตระหนักถึงการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และมีการบันทึกหลังการสอนเพื่อให้ทราบปัญหา หรือส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข
ในขณะท ากิจกรรม รวมท้ังให้ครูได้ใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ท้ังแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และสถานศึกษาควรปรับปรุง ส่งเสริมการจัดท า
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการเกษตร เศรษฐกิจ
พอเพียง ห้องสมุดและมีการบันทึกผลการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
นิว ตาคม ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
 2.4 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
เพื่อน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร
ต่างๆเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ แสง
เจริญ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม  (สหราษฎร์บูรณะ) สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา อยู่ระดับ
มาก 
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 2.5 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการสอน 
โดยอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะต่างๆท้ังเทคนิคการสอน การจัดท าส่ือนวัตกรรม
ต่างๆ โดยครูควรมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและความสนใจของผู้เรียน มีการนิเทศการสอนของครูเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ให้มีคุณภาพมากขึ้น กิ่งแก้ว เฟื่องศิลา ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรง
มะเด่ือ (ศรีวิทยากร) พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก 
 2.6 ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ควรจัดระบบการวัด
และประเมินผลให้เป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน ทุกฝ่ายมีเกณฑ์ในการปฏิบัติท่ีเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผล และมีการนิเทศเครื่องมือ
ในการวัดประเมินผลให้ได้มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้ าน กา ร วิ จั ย เพื่ อ พัฒ นา คุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา แนวทางในการพัฒนา คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน ให้ครูจัดท างานวิจัยอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง เพื่อน าผลของ
งานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีพัฒนาการหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ แสงเจริญ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด
หนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 2.7 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องของการจัดท างานวิจัยในช้ันเรียน ให้ครูจัดท างานวิจัยอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง เพื่อน าผล

ของงานวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีพัฒนาการหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกตกนก สายค้าข้าว ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนราชินีบูรณะ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมเขต 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้าน

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 

 2.8 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ควรให้ความรู้ความเข้าใจกับครูในเรื่องของ

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น ห้องสมุด แปลงเกษตรเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะในชุมชนควรมีเครือข่ายร่วมกับ

ชุมชนและองค์กรอื่นๆในการประสานขอความร่วมมือให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

บริบทท้องถิ่น ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเองให้มีประโยชน์มากท่ีสุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ หทัย ศิริพิน ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 

(นครราษฎร์ประสิทธิ์) พบว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  อยู่ในระดับมาก 

 2.9 ด้านการนิเทศการศึกษา ควรสร้างความเข้าใจแก่ครูและผู้ได้รับการนิเทศทุกคน ว่ า

กระบวนการของการนิเทศภายในเป็นอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร และสถานศึกษาควรพัฒนา

รูปแบบการนิเทศการศึกษา นิเทศการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย น าผลการนิเทศมา

วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อบุคลากรในโรงเรียน

จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีนภา ฉิมเฉย ได้ศึกษาเรื่อง 

สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาอยู่

ในระดับมาก 

 2.10 ด้านการแนะแนว ควรสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท าหน้าท่ีครูแนะแนว เพื่อ

ประสานความร่วมมือกับครูประจ าช้ัน ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษาหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

และจัดท าคู่มือการแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 

ครอบครัวอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ ศรีตองอ่อน ได้ศึกษาเรื่อง การมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว อยู่ในระดับมาก 

 2.11 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ควรวางแผนการ

ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ จัดข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 

เรียกใช้ง่าย และก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือ

โครงการท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่อง และมีการก ากับติดตามอยู่เสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนีย์ 

เสียงหวาน ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่าการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 2.12 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ควรจัดให้มีการเผยแพร่ข่าวสาร

ทางวิการให้แก่ชุมชน ผ่านเอกสารต่างๆท้ังแผ่นพับ วารสาร หรือมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ทาง

วิชาการกับชุมชนโดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอยู่เสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการอยู่ระดับมาก 

 2.13 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ควร

มีการประสานงานกับองค์กรอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาทางวิชาการ โดยเริ่มจากบุคลากร

สร้างเครือข่ายในกลุ่มสาระของตนเอง เพื่อสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอน

ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพล พรเพ็ง ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพ

ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ พบว่า การบริ หารงานวิชาการด้านการ

ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ผลการวิจัยพบว่าอยู่ใน

ระดับมาก 

 2.14 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่

องค์กรอื่นท่ีจัดการศึกษา สนับสนุนบุคลากรให้เป็นผู้เผยแพร่ความรู้ เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้กับ

ชุมชน บุคคล ครอบครัว สถานศึกษาใกล้เคียงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อสร้าง

เครือข่ายในการสนับสนุนงานวิชาการให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิว ตาคม ได้

ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน 

 2.15 ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ควรมีการ

วางแผนในการบริหารงานด้านวิชาการให้มีแนวทางเดียวกัน มีการติดตาม ตรวจสอบงานด้านวิชาการ

อยู่สม่ าเสมอเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดท าระบบสารสนเทศท่ี เป็นระเบียบเป็น

ปัจจุบัน เพื่อคุณภาพท่ีดีของงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา 

มาศเมฆ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษา

ท้องถิ่นท่ี 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 

 2.16 ด้านการคัดเลือกหนังสือ ครูทุกคนควรได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนท่ีตรงกับ

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของนักเรียน ครูผู้สอน มีการประเมิน

ตรวจสอบผลการใช้หนังสือเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกหนังสือเรียนในปีต่อๆไป ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ กมลพัฒนานันท์ ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจของผู้บริหารกับการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการคัดเลือกหนังสือ

เรียน อยู่ในระดับมาก 

 2.17 ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้

ความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย มีความหลากหลาย รวมท้ัง

ใช้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ครูมีการพัฒนาส่ือ สามารถผลิตหรือ 

จัดหาส่ือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินและพัฒนาส่ือให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ศรีนภา ฉิมเฉย ได้ศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  พบว่า การบริหารงาน

วิชาการด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แต่มีบางประเด็นท่ีมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลางของแต่ละด้านท่ีควรปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
สถานศึกษาควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท า
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา  
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา โดยเฉพาะห้องสมุดและห้องปฏิบัติการต่างๆให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีการใช้ส่ือท่ี
หลากหลายในการจัดกิจรรมและน าการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระของสถานศึกษา รวมท้ังส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ 
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 3. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถน าวิจัยมา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ก้าวหน้า
และสามารถน าไปเป็นต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่น 
 4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สถานศึกษาควรถือเป็นนโยบายเร่งด่วนและส าคัญของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีแนว
ทางการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และควรก าหนดให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อกระตุ้นให้
ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนและเกิดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง 
 5. ด้านการแนะแนว สถานศึกษาควรมีการคัดเลือกบุคลากรท าหน้าท่ีอนุกรรมการแนะแนว 
ท่ีเหมาะสม มีการสนับสนุนให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 
 6. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สถานศึกษาควรจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน มีการจัดอบรม หรือให้ความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนานักเรียน ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 8. ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูสร้างส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน โดยการน าปัญหาท่ีพบในการจัดการเรียน
การสอนมาเป็นแนวทางในการสร้างส่ือและเทคโนโลยี 
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

2. ควรศึกษาการท าวิจัยในกึ่งเชิงคุณภาพ ในการสนทนากลุ่มในเรื่องแนวทางการบริหาร 
งานวิชาการ 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดส านัก 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
 
 
รายการอ้า งอิง 
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รายการอ้างอิง 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง  แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ 

(THE GUIDELINES FOR ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION  
OF WAT KHAORAK SCHOOL) 

…………………………………………………………………………………………………………. 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารและครูผู้สอน 
2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแนวทางการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ ์
3. แบบสอบชุดนี้ มี 3 ตอน ดังนี ้

      ตอนท่ี 1   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลท่ัวไปจ านวน 
      4 ข้อได้แก่ข้อท่ี 1-5 
               ตอนท่ี 2   ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต/ภาระหน้าท่ีของการบริหารงานวิชาการตามกรอบ
แนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 116 
ข้อ ได้แก่ข้อท่ี 6-121 
      ตอนท่ี 3    แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดเขารักษ์ 
     ค าตอบของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขารักษ์ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
                นางสาวโสธิยา  ม่วงจาบ 

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
                  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 



 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน       หน้าข้อท่ีตรงกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อ สถานภาพ 
1 เพศ 

            ชาย                          หญิง 
2 อายุ 

             ไม่เกิน 30 ปี 
             อายุ 31 – 40 ปี 
             อายุ 41 – 50 ปี 
             มากกว่า 50 ปี 

3 วุฒิการศึกษา 
             ต่ ากว่าปริญญาตรี 
             ปริญญาตรี 
             ปริญญาโท 
             ปริญญาเอก 

4 ต าแหน่ง 
             ผู้บริหาร 
             ครูผู้สอน 

5 ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
             ไม่เกิน 5 ปี                         6-10  ปี 
             11-15   ปี                        16-20  ปี 
             21-25   ปี                        26 ปี ขึ้นไป   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ 2     ขอบข่ายและภารกิจงานบริหารวิชาการของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 ข้อ 
ค าช้ีแจง     โปรดอ่านและพิจารณาข้อความอย่างละเอียด และเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับ
การปฏิบัติท่ีเป็นจริงท่ีสุดตามทัศนะของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
      ระดับ 5    หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      ระดับ 4    หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
      ระดับ 3    หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      ระดับ 2    หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      ระดับ 1    หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
6 สถานศึกษาของท่านมีการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้

ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าไว้ 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

7 สถานศึกษาของท่านวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
ก าหนดจุดเน้นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

8 สถานศึกษามีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและ
ชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

9 สถานศึกษามีการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษาเพื่อน าไปจัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชา
เพิ่มเติม 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

10 สถานศึกษาจัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

11 ผู้บริหารท างานถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การวางแผนงานวิชาการ 
12 สถานศึกษามีการด าเนินการวางแผนงานวิชาการ …… ….. ….. …… …… 

13 สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแลนิเทศและ
ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
14 สถานศึกษาจัดท าแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

15 สถานศึกษาท่านจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

16 มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู ้  
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

17 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
ห้องปฏิบัติการต่างๆท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

18 สถานศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

19 สถานศึกษามีการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของ
นักเรียน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

20 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนช่วยเหลือนักเรียน
พิการ ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
21 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง  

…… 
 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

22 สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

23 สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรเป็นต้นแบบให้กับ
สังคมอื่น 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

24 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และ
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

25 สถานศึกษาจัดให้มีวิชาการครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
26 สถานศึกษามีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของวิชาให้สูงและลึกซึ้ง

มากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

27 สถานศึกษามีการเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
โลก 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

28 มีการให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

29 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
30 มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

31 มีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

32 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

33 มีการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

34 สถานศึกษามีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

35 สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

36 ครูผู้สอนมีความรอบรู้และสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ้

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
37 ครูผู้สอนและผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้พร้อมกันจากส่ือการ

เรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่างๆ 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

38 มีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี  
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

39 มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาและบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

40 มีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่ก้าวหน้า 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

41 สถานศึกษาเป็นผู้น าการจัดกระบวนการเรียนรู้และเป็น
ต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

42 สถานศึกษามีการก าหนดระเบียบวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

43 สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

44 มีการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน 
อนุมัติผลการเรียน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

45 สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน …… ….. ….. …… …… 
46 สถานศึกษาจัดให้มีการซ่อมเสริมในกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านการ

ประเมินผล จัดให้มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

47 สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

48 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ
รายปี/รายภาค 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

49 มีการตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงช้ัน และจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการเทียบโอนผลการเรียน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา 
50 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

51 สถานศึกษามีการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ท างานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

52 มีการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

53 มีการใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญส าหรับการเรียนรู้ที่
ซับซ้อน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

54 มีการใช้กระบวนการวิจัยท าให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด การจัดการ 
การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้
แบบสหวิทยาการ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

55 มีการใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ  
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

56 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวจัิย  
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

57 มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

58 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
59 สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

60 สถานศึกษามีการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้พอเพียงเพื่อสนับสนุน
การแสวงหาความรู้ของผู้เรียน ด้วยตนเองกับกระบวนการ
เรียนรู ้

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
61 สถานศึกษามีการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

62 สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การนิเทศการศึกษา 
63 สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง

ให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างาน
ร่วมกันท่ีใช้เหตุผล 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

64 สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ให้เข้าใจว่าการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างาน
ของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

65 สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจว่าการนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
เพื่อให้ทุกคนเกิดการเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

66 สถานศึกษามีการสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

67 สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

68 สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยง
กับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

การแนะแนว 
69 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการ

แนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
70 สถานศึกษาของท่านให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึง

ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

71 สถานศึกษามีการจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

72 สถานศึกษาของท่านมีการสร้างความตระหนักให้ครูทุกคน
เห็นคุณค่าของการแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

73 สถานศึกษาของท่านส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้
เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

74 สถานศึกษาของท่านส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้
เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
สามารถเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

75 สถานศึกษาของท่านมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหน้าท่ีครูแนะ
แนว ครูที่ปรึกษา ครูประจ าช้ัน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

76 สถานศึกษาของท่านมีการคัดเลือกบุคลากรท าหน้าท่ี
คณะอนุกรรมการแนะแนว 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

77 ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุน การด าเนินงานแนะ
แนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

78 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ความร่วมมือและความเข้าใจอันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
79 สถานศึกษามีการประสานงานด้านการแนะแนวระหว่าง

สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 
ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายแนะแนว 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

80 สถานศึกษามีการเช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
81 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของ

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและชุมชน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

82 สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยจัด
โครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนางาน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

83 สถานศึกษามีการสร้างระบบการประกันคุณภาพภายใน …… ….. ….. …… …… 
84 สถานศึกษามีการจัดระบบสาระสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 

ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

85 สถานศึกษามีการจัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษา(แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

86 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

87 สถานศึกษามีการด าเนินโครงการและกิจกรรมของ
สถานศึกษาสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วน
ร่วม และตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

88 สถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
โดยด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

89 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
90 สถานศึกษาของท่านมีการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา

ประจ าปี(SAR) 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

91 สถานศึกษาของท่านมีการสรุปรายงานประจ าปี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
92 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้รว่มกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ สถานบันอื่นๆ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

93 สถานศึกษามีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

94 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม 
มีการแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่างๆ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

95 สถานศึกษามีการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

96 สถานศึกษามีวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
97 สถานศึกษาของท่านมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

98 สถานศึกษามีการเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน 
รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

99 สถานศึกษามีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
100 สถานศึกษามีการประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน

เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

101 สถานศึกษามีการให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยง
หรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิทยาการในท่ีอื่นๆ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

102 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมและการสร้างสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

103 สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

104 สถานศึกษามีการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรม
กับสถาบันการศึกษาอื่น 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา 
105 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ในเรื่อง
เกี่ยวกับสิทธิการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

106 สถานศึกษามีการจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการเพิ่ม
ความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯลฯ ท่ีร่วมจัดการศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

107 สถานศึกษามีการร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ร่วมกันจัดการศึกษาและใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

108 สถานศึกษามีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกนั
ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯลฯ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

109 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ ได้รับความช่วยเหลือทางด้านงาน
วิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
110 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

111 สถานศึกษามีการจัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

112 สถานศึกษามีตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

113 สถานศึกษามีการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษาไปสู่แนวการปฏิบัติ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

114 สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
น าไปแก้ไขปรับปรุง 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ใชใ้นสถานศึกษา 
115 สถานศึกษามีการวิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อ
เป็นหนังสือแบบเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

116 สถานศึกษามีการจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบ
ความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
117 สถานศึกษาจัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบายวางแผนใน

เรื่องการจัดหา และพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

118 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่อง
เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 



 
 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
120 สถานศึกษามีการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดย

มุ่งเน้นการพฒันาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีใช้
ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 
 

121 สถานศึกษาของท่านมีแหล่งส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 
…… 

 
….. 

 
….. 

 
…… 

 
…… 

 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
1.การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
2.การวางแผนงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
 
 
 



 
 

4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
6.การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
 
 



 
 

9.การนิเทศการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
10.การแนะแนว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
11.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
12.ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 



 
 

14.การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
15.การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
16.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
17.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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