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บทคัดย ่อภาษาไทย  

58252382 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ 

นางสาว พุทธชาติ ศรีสุทธี: การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา

นุกูล) 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ประชากร คือ 
ข้าราชการครูในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 จ านวน 53 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ความถ่ี ร้อยละ 
มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 16 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การแนะแนว การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การวางแผนด้านวิชาการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  และอยู่ในระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน คือ การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด  (นครผลประชานุกูล) ควร
ด าเนินการดังน้ี ควรวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า  และศึกษาข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่น ๆ จากชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอย่างจริงจัง มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ นิเทศติดตามอย่าง
ต่อเน่ือง 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

58252382 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION 

MISS PUTTACHART SRISUTTEE : ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATIONOF 
WATTHAPHUT SCHOOL (NAKORNPONPRACHANUKUL) THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR PRASERT INTARAK, Ed.D. 

The purposes of the study were to know 1) Academic affairs administration of Watthaphut School 
(Nakornponprachanukul) and 2) the guidelines for academic affairs administration of Watthaphut School 
(Nakornponprachanukul). The populations of this study were teachers of Watthaphut School 
(Nakornponprachanukul) under Nakhonpathom Primary Education Service Area Office 2 totally 53 respondents. 
The instrument was a questionnaire about the academic affairs administration. The statistic used in data analysis 
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

Result of this study were as follows : 

1. Academic affairs administration of Watthaphut School (Nakornponprachanukul) in overall was rated 
at a high level, when considered in each aspects were found that sixteen aspects at high level ; school 
curriculum development, measurement and evaluation and transfer of equivalent grades, selection books for 
academic, developing internal assurance system and educational standard, guidance, instructional development, 
encouraging and improve the learning resource, instruction practices in school, preparation of regulation and 
practicality in academic, the development of instructional media innovation and technology, cooperate in 
academic development with others, academic promotion and support for individual families organizations and 
work units and related institutions, academic planning, improving student’s quality by classroom research, 
internal supervisory, and promoting the community to strong in academic. The only aspect was a moderate level 
: developing the opinion for local curriculum. 

2. The guidelines for academic affairs administration of Watthaphut School (Nakornponprachanukul) 
were : analyzed the local educational framework established by the Education Service Area Office. And study 
information of educational institutions and communities for information on local learning materials, develop local 
learning materials of educational institutions in accordance with the problem. Needs of learners, parents, 
community and local. Providing opportunities for other organizations from the community to take part in creating 
local courses. The local curriculum is taken seriously. The responsible person has been appointed. Supervision 
continued to follow. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  
อินทร์รักษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือตรวจสอบ แนะน า แก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ตลอดจน รองศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว 
ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี
ได้ให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขการค้นคว้าอิสระนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านท่ีให้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เสมอมา 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท่ีได้อ านวยความสะดวกและให้ข้อมูลส าหรับการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาภาควิชาบริหารการศึกษา รุ่น 35/2 ทุกคนท่ีให้
ความช่วยเหลือ อีกท้ังขอขอบคุณครอบครัวศรีสุทธี ท่ีเป็นก าลังใจให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1  

บทน า 

 
การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น

จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการ
ขับเคล่ือนการะบวนการการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน”ให้มี
การเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือทักษะการ
เรียนรู้ และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน1 การศึกษาเป็นเครื่องมือ 
และหัวใจส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ
ในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ รวมท้ังพฤติกรรม ค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลต้ังแต่
เริ่มต้น ต่อเนื่องไปในทุกช่วงตลอดชีวิต การพัฒนาดังกล่าวท าให้บุคคลมีคุณสมบัติท่ีเป็นปัจจัยและ
พลังส าคัญในการพัฒนาประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม จาก
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ และการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง คุณภาพของคนก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นด้วย 
หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีเจริญก้าวหน้าแล้ว หรือประเทศท่ีก าลังพัฒนาต่างตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาได้ทุ่มเทก าลังท้ังในแง่ความคิด และทรัพยากรของประเทศเพื่อการปฏิรูป
หรือการพัฒนาการศึกษา เพื่อสะสมพลังอ านาจให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองให้อยู่รอด หรือแข่งขัน
กับผู้อื่นได้ 

“สถานศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษา วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา มีความส าคัญในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีจัดกระบวนเรียนรู้ให้กับคน

                                                         
1
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ,แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 – 2564 ),(กรุงเทพฯ:ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศีกษาธิการ,2559),10. 
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และสังคม2 โดยนอกจากจะมีภารกิจในการจัดการศึกษาและให้บริการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง 
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุขแล้ว ยังต้อ งมี
ภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นส าคัญ โดยมีเปูาหมายในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทางการศึกษา
ของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นท่ียอมรับและศรัทธาของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน คุณภาพของการจัดการศึกษาหรือคุณภาพของผู้เรียนจะมีมากน้อยประการใด
ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพการด าเนินการบริหารจัดการของสถานศึกษา3 คุณภาพการศึกษาจะสะท้อนถึง
คุณภาพของคนท่ีเป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังมีความเหล่ือมล้ าและแตกต่างกัน ท้ังในด้านงบประมาณคุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่
ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมท้ังปัจจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรท่ีอยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่ิงเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา อีกท้ังปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่าง
กัน4 ขณะท่ีการบริหารจัดการสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ตามมาตรา 39 ได้
ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาโดยยึดหลักการจัดระบบโครงสร้าง กระบวนการจัดการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ ใน
ด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีอิสระในการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาท่ี

                                                         
2
 กระทรวงศึกษาธิการ,พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553. 12. 
3 ศรัณยา ขวัญทอง, “การจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอ าเภอ       

ท้ายเหมือง เขตพื้นที่การศึกษาพังงา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553), 1. 

4ส านักทดสอบทางงการศึกษา, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 1. 
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จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 5 
โดยเฉพาะในด้านกระบวนการการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนด คุณภาพผู้เรียนจากทุกสถานศึกษามีคุณภาพเท่า
เทียมกัน เสมอภาคกันและได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 หมวดท่ี 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา6  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 สถานศึกษามีการแบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามระเบียบ
ท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด ซึ่งสถานศึกษาจะต้องแบ่งส่วนราชการเป็นฝุายงาน ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการศึกษาและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550  คือ ครอบคลุมใน 4 งาน คือ งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ และ
งานบริหารทั่วไป สถานศึกษามีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบ
การบริหารงานของสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายท่ีมีขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด
ซึ่งการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบท่ี
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม หรือฝุ าย หรืองาน 
ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป7 

 การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาทุกระดับ เพราะวิชาการ
สามารถพัฒนาคนทางด้านสติ ปัญญา ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตใน

                                                         
5
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 41. 

6
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2545), ฉ. 

7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 6-7. 
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สังคม  ดังนั้นการพิจารณาประสิทธิภาพของสถานศึกษา จึงมุ่งเน้นผลงานทางวิชาการเป็นส าคัญ และ
งานวิชาการจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้บริหารในการให้ความสนใจการ
บริหารงานวิชาการเป็นประการแรกเสมอ การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการจัด
การศึกษา เป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการเป็นเรื่องท่ีสถานศึกษาและ
เขตพื้นท่ีการศึกษาต้องรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและ
มีทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อท าการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ปัจจัยสู่ความส าเร็จของหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ท่ีการบริหารงานทุกงานใน
สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนให้
เกิดผลตามเปูาหมายของหลักสูตร เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนมากท่ีสุด  ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน
งานวิชาการ การจัดงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียน และการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ  
นอกจากนี้การบริหารงานวิชาการยังหมายถึง การบริหารท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อัน
เป็นเปูาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้
ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ 2 ด้านดังนี้ การบริหารงานวิชาการ ถ้ามองในด้าน
กระบวนการด าเนินงานแล้ว หมายถึง กระบวนการบริหาร กิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ต้ังแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน หากมองการบริหารงานวิชาการ ใน
ด้านงานของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ได้แก่ งานควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณ์
การสอน การจัดแบบเรียนคู่มือครู การจัดช้ันเรียนการจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน 
การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย 
การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา8 

 โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) มีแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1) 
การบริหารจัดการศึกษา โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย 2) การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้ และจุดเน้นเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์ ปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี

                                                         
8 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2553), 2. 
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สารสนเทศ  และสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน 3) การประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการประเมินภายนอก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานประเมินภายนอก (มหาชน)  4) การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มีจิตสาธารณะ 
ยอมรับและศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม สืบทอดภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น  ปูองกันตนเองให้รอดพ้นจากส่ิงเสพติดให้โทษ และมีทักษะการดูแลรักษาสุขภาพ 
ให้แข็งแรงตามมาตรฐานของเด็กไทย กระทรวงสาธารณสุข 

 ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) เพื่อ
ทราบสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อน าไปผลการวิจัย
ท่ีได้เป็นข้อมูล ในก าหนดแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ปัญหาการวิจัย 

จากผลการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความคาดหวังจากผู้ปกครอง สังคม 
และภาครัฐท่ีต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือคุณภาพของผู้เรียนท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงาน
ระดับชาติท่ีได้รับมอบหมาย จึงมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร คือ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐาน
ความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ดังนั้นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ ทุกระดับมี
เจตนารมณ์เช่นเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อน าผลการประเมิน
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นข้อมูลหนึ่งท่ีแสดงให้เห็น
ถึงคุณภาพของผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตรและยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอีกด้วย 
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ผลการประเมินความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับนานาชาติ PISA ประจ าปี ค.ศ.2015 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีค่าต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และค่าเฉล่ียขององค์การความ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD)9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net (Ordinary 
National Educational Test) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในช่วงปีการศึกษา 2560 
– 2562 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล
ประชานุกูล) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมนครปฐม เขต 2 พบว่า คะแนนเฉล่ียรายวิชา
ส่วนใหญ่ลดลง และมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ คะแนนเฉล่ียของทุกรายวิชามีค่าเฉล่ียไม่ถีงร้อยละ 
50 ดังแสดงในตาราง 1 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ            
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา2560 – 2562 ของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

 
 
 

รายวิชา 

ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ปี2560 ป2ี561 ป2ี562 ป2ี560 ปี2561 ปี2562 
ภาษาไทย 43.92 53.81 44.44 46.96 55.01 48.57 
คณิตศาสตร์ 37.86 30.30 30.43 22.08 27.85 23.70 
วิทยาศาสตร์ 36.98 37.90 33.45 30.16 34.25 28.25 
ภาษาอังกฤษ 31.07 34.28 28.82 28.00 26.70 28.75 
รวมเฉลี่ย 4 วิชา 37.46 39.07 34.29 31.80 35.95 32.18 
 ที่มา : รายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560, 2561 และ 2562 ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล),(อัดส าเนา) 

                                                         
9 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “สรุปผลการวิจัย PISA 2015,” 

2559. 
 



  7 

 จากตารางท่ี 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 ของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมนครปฐม เขต 2 พบว่า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวิชา
ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียต่ าลง โดยมีบางรายวิชาท่ีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งรายวิชาท่ีมี
คะแนนเฉล่ียต่ าลงเรื่อย ๆ  ท้ังช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ  ส่วนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 คือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

ตารางท่ี 2 การจ าแนกค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล
ประชานุกูล) เขตพื้นท่ีและประเทศ ตามรายวิชา 

 
 
 

รายวิชา 

การจ าแนกระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 

คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 
ประเทศ เขตพื้นที ่ โรงเรียน ประเทศ เขตพื้นที ่ โรงเรียน 

ภาษาไทย 38.67 47.95 44.44 55.14 55.91 48.57 
คณิตศาสตร์ 39.90 31.60 30.43 26.73 26.98 23.70 
วิทยาศาสตร์ 35.55 34.30 33.45 30.07 30.22 28.25 
ภาษาอังกฤษ 34.42 30.86 28.82 33.25 32.98 28.75 

รวมเฉลี่ย 4 วิชา 37.14 36.18 34.29 36.30 36.52 32.18 
ที่มา : รายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล),(อัดส าเนา) 

จากตารางท่ี 2 การจ าแนกค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดท่าพูด 
(นครผลประชานุกูล) เขตพื้นท่ีและประเทศ ตามรายวิชา พบว่า คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่ ากว่าระดับเขตพื้นท่ีและประเทศทุกรายวิชา  

จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558 ) ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ได้ดังนี้ 1.ด้านผลการจัดการศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสอบ O-NET ให้
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยการจัดการประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน โดยน าผล
จากการสอบ O-NET การวัดประเมินผลของสถานศึกษามาวิเคราะห์ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้/
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ตัวช้ีวัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เมาประกอบการวิเคราะห์ด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้ตรง
ประเด็น รวมท้ังการน าผลการจัดกิจกรรมของครูมาปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตุสมศักยภาพและพื้น
ฐานความรู้ของผู้เรียน วางแผนในการด าเนินการ แก้ไขอย่างเป็นระบบ แต่งต้ังกรรมการในการติดตาม 
ตรวจสอบผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และจัดกิจกรรมมีการจัดท าแบบฝึกและแบบทดสอบท่ีมี
คุณภาพสอดคล้องกับแบบทดสอบ O-NET เป็นแบบฝึกหัดและแบบทดสอบประเภทการน าไปใช้ 
ความเข้าใจ ความคิด วิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ น าผลการทดสอบ O-NET มาวิเคราะห์เพื่อหาตัวช้ีวัด 
และแนวทางในการออกแบบทดสอบ เพื่อใช้กับนักเรียน จัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการ
ทดสอบต่ า วัดผลประเมินผลให้หลากหลาย รวมท้ังจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม และให้อ่านทบทวน
บทเรียนอย่างสม่ าเสมอ 2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา 1) สถานศึกษาควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผนให้มีความเป็นระบบ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
บริบทและศักยภาพของสถานศึกษา ตามสภาพท่ีเป็นจริง โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป็นเปูาหมายในการก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนา ท้ังนี้ควรให้ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีส่วนร่วมด าเนินการ 2) สถานศึกษาควรแต่งต้ังท่ีปรึกษาและ
หรือคณะอนุกรรมการเพื่อการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553 โดยประธานกรรมการสถานศึกษาแต่งต้ังท่ีปรึกษาและหรือ
คณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาให้มี
ความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ก)สถานศึกษาควรน าผลประเมินจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของ
ครู แบบวัด แบบทดสอบของครู ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างจริงจัง โดยแจ้งปัญหา 
จุดบกพร่องของการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อสอบให้ครูได้ปรับปรุงแก้ไข 
และติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ข)ครูควรจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จัดท าตาราง
ก าหนดเวลาการส่งแผนก่อนสอนล่วงหน้า วิเคราะห์หลักสูตรตามตัวชี้วัดช้ันปี ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ควร
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับเวลา การจัดกิจกรรม
หรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม บันทึกบัญหาจากการจัดกิจกรรมในบันทึกหลังการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าท่ีของครูท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ค)ครูควรท าแบบวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
รายบุคคลท่ีครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ความพร้ อมด้านสติปัญญา 
พฤติกรรม ร่างกายจิตใจและสังคมและน าผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับปัญหา ใช้ส่ือให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและกิจกรรม 4.ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนรดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 โดยร่วมมือกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 
และใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและตัวบ่งช้ีเป็นเปูาหมายในการพัฒนา มีโครงการท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมการ่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานท่ีก าหนด ท้ังนี้เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี10 นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับหลักสูตร โดยการนิเทศของหัวหน้าสายช้ัน พบว่า ครูให้ความส าคัญกับการจัดการเรียน
การสอนตามตัวชี้วัดน้อยกว่าเนื้อหาในส่ือประกอบการเรียน ขาดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ไม่ท่ัวถึงและไม่ตรงตามสาระการเรียน ขาดครูและครูสอนไม่ตรงตามเอก 
ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและไม่เป็นปัจจุบัน มีส่ือ
เทคโนโลยีไม่เพียงพอเนื่องจากได้งบประมาณจ ากัดไม่สามารถพัฒนางานวิชาการให้ดีเท่าท่ีควร จึง
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากสภาพปัญหาและความส าคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาก าลังประสบปัญหาคือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดอัตราก าลังครู และส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของครูและผู้เรียน ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการด าเนินงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีต้องมีการปรับปรุง
ระบบการท างานให้มีคุณภาพ  

ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีคณะท างานฝุายบริหารงานวิชาการ ต้องการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2  ว่าอยู่ในระดับใด และมีแนวทางการบริหารงานวิชาการอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

 

 

 

                                                         
10
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน),รายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2555-2558)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.7-8. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย และสามารถตอบปัญหาดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล

ประชานุกูล) 

ข้อค าถามของการวิจัย  

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อค าถามของการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) อยู่ในระดับใด 
2. แนวทางการพัฒนาการบริการงานวิขาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

เป็นอย่างไร  

สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและหาค าตอบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐาน
ทางการวิจัยดังนี้                                                                                                                              

                 1. สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) อยู่ใน

ระดับปานกลาง                                                                                                                  

ช                2. การบริหารงานวิขาการของโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) มีหลายแนวทาง. 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 

ในการวิ จัยครั้ งนี้  ผู้วิ จัยได้น าแนวคิดเชิงระบบของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ 
(Lunenburg and Ornstein) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งในระบบสังคมท่ีมีลักษณะเป็น
ระบบเปิดเนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม ระบบการบริหารโรงเรียน (System of School 
Administration) จะมีลักษณะเป็นการจัดการเชิงระบบ โดยพื้นฐานขององค์การทางการศึกษามี 5 
ส่วน คือ     

1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ ทรัพยากรทางกายภาพ 
และข้อมูลต่างๆ  

2) กระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation process) ได้แก่ การด าเนินการภายใน
ขององค์กรและระบบของการจัดการการด าเนินงาน  
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3) ปัจจัยน าออกหรือผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ความพึงพอใจ
ของชุมชน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และผลของการจัดการศึกษา  

4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือข้อสนเทศท่ีเกี่ยวกับปัจจัยน าออกหรือกระบวนการ
ขององค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกปัจจัยน าเข้าในการบริหารงานในรอบต่อไป ข้อสนเทศอาจ
น าไปสู่การปรับกระบวนการเปล่ียนแปลงและผลผลิตในอนาคต  

5) สภาพแวดล้อม (Environment) ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์การรวมไปถึงพลังของ
สังคม การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อองค์การ11 

การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษาทุกระดับ เพราะ
วิชาการสามารถพัฒนาคนทางด้านสติ ปัญญา ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคม ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึง ขอบข่ายงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การ
วางแผนงานเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การจัดบริหาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล12 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการ ไว้ดังนี้ 1) การ
พัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2)การวางแผน
ด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6)การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศ
การศึกษา  10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  15) การจัดท าระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา13 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา

                                                         
11 Lunenburg, Fred C. and Allan C. Ornstein. Educational administration: Concepts and 
practices, 6th ed., (Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012), 20-22. 
 
12 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,การบริหารงานวิชาการ,(กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ,2553), 3-4. 
13  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน 
“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2556), 41. 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  ตามขอบข่ายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรงศึกษาธิการ มาด าเนินการศึกษาวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein. Educational administration: Concepts and 
practices, 6th ed., (Belmont, CA: Wadsworth/Cengage Learning, 2012), 20-22.  

: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน “ใน
โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 
2556), 41- 49. 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยนี้เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในเป็น
ข้อมูลในการปรบปรุง ตลอดจนพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้การด าเนินการต่างๆ ของโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล)เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้ น โดย

องค์กร (Organization) 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) 

สภาพแวดล้อม (Environment) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Inputs) 

 บุคลากร 

 งบประมาณ 

 วัสดุ-อุปกรณ์ 

 การจัดการ 

ปัจจัยน าออก 
(Outputs) 

   ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียน 

  ความพึงพอใจของ

นักเรียน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

(Transformation process) 

    การบริหาร 

  

    การจัดการเรียนการสอน 

  การนิเทศ 

 

การบริหารงานวิชาการ 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยศึกษาขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจ าแนกภารกิจ
ด้านการบริหารงานวิชาการออกเป็น 17 ด้าน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็น การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  2)  การวางแผนด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การ
วัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา  10) การแนะแนว  
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  15) การจัดท าระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนา
และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา14 โดยสรุปมาเป็นขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ดังแผนภูมิท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียน “ใน
โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2556), 41-49. 
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แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา  : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหาร
โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์  
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 41-49. 
 

การบริหารงานวิชาการ 

1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 

2) การวางแผนด้านวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9) การนิเทศการศึกษา 
10) การแนะแนว 
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
15) การจัดท าระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในความหมายของค าศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดนิยามของค าศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 

การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ เป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ี
ผู้บริหารจะต้องตระหนักถึง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการออกเป็น 17 ด้าน ด้ังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนด้านวิชาการ 3) การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6)
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา  10) การแนะแนว
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  15) การจัดท าระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนา
และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดับ
ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต้ังอยู่
หมู่ท่ี 9 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
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บทที่ 2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) โดยน าเสนอเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นแนวคิดทฤษฎีการ
บริหารงานวิชาการ ส่วนท่ีสองเป็นข้อมูลของ โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) และส่วนท่ีสาม
เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

การบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียนและเป็นงาน
หลักท่ีผู้บริหารต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาคือการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักและเกี่ยวกับกิจกรรมในสถานศึกษา   โดยมีจุดหมายเพื่อ
การมีคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของสถานศึกษา   
นักการศึกษาหลายท่าน  ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการท่ีแตกต่างกันออกไป อย่าง
หลากหลายดังเช่น   เฟอเรสท์และกินเซอร์ (Forest and Kinser)   กล่าวความหมายการบริหาร
วิชาการไว้ว่า เป็นงานท่ีจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ และการส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรการ
สอน15  ส่วน วิกค์ เฟอร์ลอง และไฮเอร์เกอร์ (Vick, Furlong and Heiberger) ให้ความหมายการ
บริหารวิชาการว่า หมายถึง การวางแผนงานท่ีต้องรับผิดชอบในการติดตามงานท่ีเกี่ยวกับวิชาการ
ท้ังหมด ซึ่งเป็นภาระงานท่ีใหญ่กว่างานบริหารท่ัว ๆ ไป และเป็นส่ิงท่ีได้รับมอบหมายภายในองค์กร16   

                                                         
15James Forest and Kinser, Higher Education in the United State : An 

Encyclopedia, (Oxford: ABC-CLIO, 2002), 1.   
17Julia Miller Vick, Jennifer S. Furlong , Mary Morris Heiberger, The Academic 

Job Search Handbook,4th ed, (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008),  
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 ซึ่ง ฟราย, เคทเทอริดจ์ และมาร์แชล (Fry, Ketteridge and Marshall) ให้ความหมายของ
การบริหารวิชาการว่าเป็นงานท่ีก ากับติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเรียนการสอน การท างาน
วิจัย การนิเทศติดตาม การบริหารงานวิชาการและการจัดการ ตลอดจนการรักษาความเป็นมืออาชีพ
ทางด้านการจัดการเรียนการสอน17  สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ให้ความหมายการ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับ
การปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน18 

 สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมในสถานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความมีประสิทธิภาพของการเรียน
การสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ซึ่งการบริหารงานวิชา
เป็นหัวใจส าคัญหรือเป็นงานหลักของสถานศึกษา ท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง 

 

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมาย
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารและครูจะต้องท าความเข้าใจกับความส าคัญของงาน
วิชาการ ซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ
ไว้ ดังนี้ จันทรานี สงวนนาม ได้ให้ทัศนคติว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
สถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
สนับสนุนให้งานวิชาการด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีใน
การบริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายข องหลักสูตร19  
ขณะท่ีปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่า

                                                         
                 

17
 Heather Fry, Steve Ketteridge and Stephanie Marshall, A Handbook for 

Teaching and Learning in higher Education : Enhancing Academic Practice, 3rd 
ed, (New York : Taylor & Francis, 2009), 3. 

18ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553), 3. 

19จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏบิัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านัก
พิมพ์บุ๊ค พอยท์, 2552), 79. 
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สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้าน
วิชาการ เนื่องจากวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ท่ีลักษณะของงานนั้น20 

 จากการศึกษาความส าคัญของการบริหารงานวิชาการท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารงาน
วิชาการนั้นถือเป็นภารกิจส าคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งทุกฝุายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ต้องประสานและร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน จึงจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 

 นักวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศหลายท่าน ได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ ดังนี้ เซอร์จิโอวันนีและคณะ (Sergiovanni and others) กล่าวว่า ขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ ได้แก่ 1) การต้ังปรัชญาการศึกษาขึ้นมาและต้ังวัตถุประสงค์ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุ
ปรัชญาการศึกษานั้น 2) จัดท าโครงการเพื่อให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 3) จัดให้มีการ
ประเมินผลหลักสูตร และการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4) สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้พร้อมท่ี
จะรับการเปล่ียนแปลง 5) จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ21  ส่วน คิมบร็อฟและนันเนรี 
(Kimbrough and Nunnery) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 1) การก าหนดนโยบาย
และหลักการให้ชัดเจน 2) การก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา 3) การจัดระบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเปูาหมาย 4) การจัดองค์การของการเรียนการสอน 5) การประเมินผล 6) การจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน22  ซึ่งฟอเรสและกินเซอร์ (Forest and Kinser) ได้ก าหนดขอบข่ายและ
ภาระงานด้านการบริหารวิชาการไว้ดังนี้ 1) งานก าหนดเปูาหมายและมาตรฐาน 2) งานวางแผนและ
พัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีสนับสนุนเปูาหมายและมาตรฐาน 3) งานด้านการตลาด 4) งานด้าน
บุคลากร 5) การจัดตารางเรียนและการจัดล าดับ 6) การจัดช้ันเรียน 7) งานด้านกฎหมาย 8) การวัด
ประเมินผลและการประกันคุณภาพ 9) การแก้ไขข้อขัดแย้ง 10) การเสริมแรง ขวัญก าลังใจ คุณธรรม

                                                         
20ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 3. 
21Thomas J Sergiovanni and other, Education Govemance and 

Administration, (New Jersey : Prentice-Hall,Inc., 1980), 267-268. 
22Ralph B. Kimbrough and Michael Nunnery, Education Administration, 3rd 

ed, (New York : Publishing Company, 1998), 51-58. 
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จริยธรรม 11) งานท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวง 12) การจัดสรรงบประมาณ 13) การจัดท ารายงาน
ประจ าปีต่อสาธารณชน23   เช่นเดียวกับ ธีระ รุญเจริญ กล่าวว่าขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน
วิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) 
การวัดผล ประเมินผลและการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 6) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 7) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 8) การ
พัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา24  และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวถึงขอบข่ายงาน
วิชาการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานเกี่ยวกับงานวิชาการ 2) การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล 25  ส่วน 
จันทรานี สงวนนาม ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้ 1) หลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร 2) การวิจัยในช้ันเรียน 3) การสอนซ่อมเสริม 4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) การนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 6) การประกันคุณภาพการศึกษา26  ส่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการออกเป็น 17 ด้าน 
ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) 
การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การ

                                                         
23James Forest and Kinser, Higher Education in the United State : An 

Encyclopedia, (Oxford: ABC-CLIO, 2002), 1. 
24ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แอล. ที.

เพรส., 2550), 97. 
25ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 3-4. 
26จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏบิัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บุ๊ค พอยท์, 2553), 152. 
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จัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา27 

 จากการศึกษาขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า ขอบข่ายงานวิชาการ 
หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้สามารถบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 17 ด้าน สามารถ
จ าแนกรายละเอียดของในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1 การพัฒนาหรือการด าเนินงานเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน 

หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลและหน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีต้องด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนา หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น28  ดังนี้ 1) วิเคราะห์
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ท่ีส านักงานเขตพื้นการศึกษาจัดท าไว้ 2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาให้ความส าคัญ 3) ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4) จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อน าไป
จัดท ารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง 5) 
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น คือ การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้น 
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดจุดเน้น ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและ

                                                         
27ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 41-49. 
28เรื่องเดียวกัน,42. 
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ชุมชน จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 

 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 

 การวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงานด้านวิชาการในโรงเรียน นับว่าเป็นส่ิงส าคัญและ
ช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานส าเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
ได้กล่าวถึงการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการว่าเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดังนี้ 1) 
แผนปฏิบัติงานวิชาการ ได้แก่ การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดปฏิทินการศึกษา ความรับผิดชอบ
งานตามภาระหน้าท่ีการจัดหลักสูตร 3) บันทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนด
เนื้อหาท่ีจะสอน ในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวันหรือสัปดาห์ โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้า และยึด
โครงการสอนเป็นหลัก29  การวางแผนงานวิชาการเป็นส่ิงส าคัญและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษามาก 
ช่วยให้มองเห็นปัญหาต่าง ๆ และหาวิธีการแก้ไขต้ังแต่เริ่มต้น การวางแผนงานวิชาการมีความส าคัญ
ต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนี้ 1) สถานศึกษามีงบประมาณและทรัพยากรจ ากัด การวางแผน
จะช่วยให้ใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 2) การ
วางแผนจะเป็นตัวก าหนดกิจกรรมท่ีจะท าในอนาคตไว้ล่วงหน้า โดยการได้ศึกษาถึงข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ท างานสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น 3) สถานศึกษาจะประกอบด้วยงานต่าง ๆ หลายงาน เช่น งานวิชาการ งาน
กิจการนักเรียน นักศึกษา งานธุรการ ซึ่งแต่ละงานจะมีภาระหน้าท่ีและแผนการด าเนินงานของตนเอง 
การสามารถจัดแผนร่วมกันระหว่างงานต่าง ๆ ท าให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไปตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีวางไว้ได้และช่วยเหลือกันและกันได้ 4) การวางแผน ท าให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาไปตามทิศทาง
ท่ีก าหนดไว้ สามารถคงอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ30 

 ดังนั้น การวางแผนงานด้านวิชาการในโรงเรียนนับว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างมากเพราะการ
วางแผนท่ีดีจะน าไปสู่ความส าเร็จท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องร่วมกับครูผู้สอนศึกษาถึงสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของงานด้านวิชาการในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและการ

                                                         
29ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 3. 
30เรื่องเดียวกัน, 97. 
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ด าเนินงานตามแผน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลงานด้านวิชาการ เพื่อนน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนต่อไป 

 สรุปได้ว่าการวางแผนงานด้านวิชาการ คือ การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน วางแผนงาน
ด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล การก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและการใช้ส่ือ การส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 

 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผู้บริหารต้องมีหน้าท่ีดูแล ก ากับ ติดตาม นิเทศการ
เรียนการสอนให้ครูเตรียมการสอน เตรียมส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ จัดให้มีการสอนซ่อมเสริมโดย
ใช้วิธีการสอนหลากหลายวิธี มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์และ
มีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนท าการสอนทุกครั้ง เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา31  ดังนี้ 1) จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานศึกษา 2) จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อ
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ใช้ส่ือ
การเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 4) จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6) ส่งเสริมการ
พัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา คือ การจัดท าแผนการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ัน ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

                                                         
31ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 42-43. 
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4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูง
ได้นั้นต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง คือ หลักสูตร ซึ่งในด้านความหมายของหลักสูตรได้มี
นักการศึกษาให้ความหมายไว้หลายประการ บุญเล้ียง ทุมทอง ได้สรุปความส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
1) เป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ 2) หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 3) 
หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 4) ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวปฏิบัติ
แก่ครู 5) หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 6) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการ จัดประสบการณ์ว่าผู้เรียน
และสังคมควรจะได้รับส่ิงใดบ้างท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง 7) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนด
เนื้อหาวิชาอะไรบ้างท่ีช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างราบรื่น เป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ และ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม 8) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่า วิธีด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไป
ด้วยความราบรื่นและผาสุกเป็นอย่างไร 9) หลักสูตรย่อมท านายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าเป็น
อย่างไร 10) หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะ เจตคติของ
ผู้เรียนในอันท่ีจะอยู่ร่วมในสังคมและบ าเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาติบ้านเมือง32  
ขณะท่ี ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้ความส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 1) งานด้านหลักสูตรและการ
สอน ท าให้สถานศึกษาด าเนินไปสู่เปูาหมายท่ีวางไว้ 2) งานด้านหลักสูตรท าให้การศึกษามี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามเปูาหมาย 3) หลักสูตรเปรียบเสมือนแบบแปลนการจัดการสอน 
การพัฒนาหลักสูตรบอกไว้ว่าวัตถุประสงค์ท่ีต้องการมีอะไรบ้าง จะใช้อะไรเป็นวัสดุและอุปกรณ์จะ
สอนอย่างไร จัดเตรียมการสอนอย่างไรบ้าง เพื่อช่วยในด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรจึงมี
ความส าคัญ เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จที   ต้องการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของครูที่จะจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้มีความรู้ ทักษะ ความประพฤติ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ33 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาจัด
ขึ้นให้แก่ผู้เรียนท้ังในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข ตามแผนการศึกษาของชาติซึ่งมีองค์ประกอบของหลักสูตร 

                                                         
32บุญเล้ียง ทุมทอง, การพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2553), 13-14. 
33ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 23. 
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ได้แก่ จุดหมาย หลักการ โครงสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหารายวิชา ส่ือการเรียนการสอน วิธี
สอนและการวัดประเมินผล  

การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร หรือสร้างหลักสูตรใหม่ท่ี
เหมาะสม เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับมวลประสบการณ์และทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามเปูาหมายของการจัดการศึกษา ดังท่ี 
บุญเล้ียง ทุมทอง ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรว่า เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกทางการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมหรือรวบรวมทางเลือกท่ีเหมาะสมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
จนเป็นระบบท่ีสามารถปฏิบัติได้34  ดังท่ี ภาวนี ธ ารงเลิศฤทธิ์ กล่าวว่า การบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษามีภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน าสู่
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ ปกครองและ
ชุมชนว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาของชาติและตามความต้องการของท้องถิ่น การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหา วางแผนงาน 
ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรและประเมินผลหลักสูตร โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม เพื่อน าข้อมูลมา
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับผู้เรียนและ
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 35  ดังนี้ 1) จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดยจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบได้ จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูง และลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเปูาหมาย
เฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็น
เลิศ ผู้บกพร่อง พิการ การศึกษาทางเลือก และสอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 

                                                         
34บุญเล้ียง ทุมทอง, การพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2553), 167. 
35ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 43 
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ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 2)  สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การสอนและอื่น ๆให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเปูาหมายพิเศษ โดยความ
ร่วมมือของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 4) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึกษา และรายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ  

สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา คือ การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ
สถานศึกษา การจัดโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒนผล กล่าวถึงหลักการจัดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 1) ยึดหลักผู้เรียนมี
ความส าคัญเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 2) กระบวนการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็นหลัก ใช้วิธีสอนท่ีหลายหลายเหมาะกับผู้เรียนรายบุคคล 3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ใช้วิธีการ กิจกรรม ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน36  ซึ่งสอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดการด าเนินการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 1) จัดเนื้อหา
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการในสถานการณ์ต่างๆ การประยุกต์
ความรู้เพื่อแก้ปัญหา 3) จัดกิจกรรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ผู้เรียนท าได้ คิด
เป็น รักการอ่าน และใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนผสมผสานความรู้ให้ได้สัดส่วนสมดุล
กัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนการสอน ท่ีอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ความรอบรู้  6) จัดกระบวนการเรียนรู้แบบประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครองบุคลากรในชุมชน เกิด

                                                         
36วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒนผล, จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษากระบวน

ทัศน์ใหม่การพัฒนา, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2553), 34. 
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การเรียนรู้ได้ทุกสถานท่ี ทุกเวลา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และ 7) ศึกษาค้นคว้า พัฒนา
รูปแบบ หรือออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้น า เป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น37 

สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยผสมผสานสาระความรู้
ต่าง ๆ รวมท้ังปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ ศึกษาค้นคว้า พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 

6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่าการวัดและประเมินผลเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการเรียน
การสอนและมีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ท าให้
ครูอาจารย์ทราบว่าผลการสอนของตนเป็นอย่างไรและจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 2) เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะได้ทราบว่าตนมีความรู้ ความเข้าใจใน
บทเรียนหรือไม่เพียงใด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 3) เพื่อปรับปรุงระบบการ
บริหารงานในสถานศึกษา ท าให้ทราบสภาพท่ีแท้จริงของหลักสูตรโครงการสอน บันทึกการสอนท่ี
น ามาสู่การปฏิบัติว่าประสบปัญหาอย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุงอย่างไร 4) เพื่อเป็นข้อมูลทาง
การศึกษาท่ัวไป เช่น ผลการเรียนการศึกษาส าเร็จตามหลักสูตรเป็นแนวทางในการท างานและศึกษา
ต่อ 5) เป็นหลักฐานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านการรับนักศึกษา ผลการเรียนและการส าเร็จ
ตามหลักสูตร 6) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในด้านผลการเรียน และการส าเร็จการเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา38  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา39  ดังนี้ 1) 
ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับ

                                                         
37ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 43-44 

38ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553), 166-167. 

39ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร
โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 44-45 
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นโยบายระดับประเทศ 2) จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผล
การเรียน 4) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ันและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้เรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 6) จัดระบบ
สารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ
และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 7) ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการ
เรียนด้านต่าง ๆ รายปี/รายภาคและตัดสินผลการเรียน การผ่านช่วงช้ันและจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
8) การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาท่ีจะแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
พร้อมท้ังให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

สรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน คือ ก าหนดระเบียบ
การวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนตามหลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
จัดท าเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและการประเมินผลของโรงเรียน วัดผล 
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน ประเมินผลการเรียนทุกช่วง
ช้ัน จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน อนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ 
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

การวิจัยถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู ช่วยใน
การค้นหาค าตอบของสาเหตุปัญหา หรือข้อบกพร่องในระบบการเรียนการสอนนั้น ๆ การน าการวิจัย
เข้าไปช่วยจะท าให้การจัดการเรียนการสอนของครูสามารถน าผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมาย
ของหลักสูตรได้ ครูที่จะท าการวิจัยได้ส าเร็จจ าเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษา 
ท่ีให้อิสระในทางความคิด ให้อิสระในการท างานค้นคว้าทดลองท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ความ
สนใจของครูผู้ท าวิจัย เพื่อครูจะได้ค้นพบปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 30 ว่าให้
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาและมาตรา 24(5) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
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ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง 
ๆ  ดังนั้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเป็นกระบวนการการบริหารงานวิชาการเพื่อให้
ผู้บริหารพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย สามารถปฏิบัติได้และน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา40 ดังนี้ 1) ก าหนดนโยบาย
และแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานของนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 2) พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผล ในการตอบ
ปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ 3) พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  

 สรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา คือ ก าหนดนโยบายและแนว
ทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยการใช้กระบวนการวิจัย
เป็นส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น การผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาท่ีตน
สนใจ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา41  ดังนี้ 1) จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพื่อสนับสนุนการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคล่ือนท่ี มุมหนังสือในห้องเรียน 

                                                         
40ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 45. 

41เรื่องเดียวกัน, 45-46. 
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ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อิน เตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 3) จัดระบบข้อมูล
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัด
เส้นทาง/แผนท่ี และระบบการเช่ือมโยงเครือข่ ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 4) ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมิน และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ 5) ส่งเสริมครูและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ คือ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
ในสถานศึกษาของตน ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษาและใน
ต่างประเทศ 

 9. การนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา ถือว่าเป็นงานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานวิชาการผู้บริหาร
ต้องด าเนินการขึ้นภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีระดับมาตรฐานทางการศึกษาท่ีดี ครูมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนมีสมรรถนะตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ท้ังนี้เพราะการนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการให้บริการ ช่วยเหลือ และแนะน าให้การด าเนินการสอน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาว่า 
หมายถึง กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูผู้สอน
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และเพิ่ม
คุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา42  และยังได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของ
การนิเทศการสอนว่า เป็นการมุ่งปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 2) เพื่อบริการงานวิชาการในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อส ารวจ วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผล ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 4) เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานและเอกสารทางวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษาและผู้สอน 5) เพื่อพัฒนา

                                                         
42ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ีอเสริมกรุงเทพ, 

2553, 223. 
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บุคลากรโดยเฉพาะผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์อันจ าเป็นท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนการ
สอน การจัดการศึกษา ท้ังสามารถใช้แก้ปัญหาเหล่านั้นได้อีกด้วย43 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 44  ดังนี้ 1) สร้างความ
ตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน
ท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 2) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและ
ต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 3) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา คือ การสร้างความตระหนักแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
กระบวนการการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผล การนิเทศเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและตัว
ครู จัดการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบจัดกระบวนการท างาน
เช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

10. การแนะแนวการศึกษา 

 การแนะแนวการศึกษา เป็นงานท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและ
สามารถจัดการชีวิตของตนอย่างชาญฉลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สู่โลก
กว้างทางการศึกษาและอาชีพ สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา เลือกและวางแผนชีวิตการเรียน อาชีพ 
และสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
มีทักษะชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ความส าเร็จและเป็นประโยชน์  และ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้กล่าวถึงการด าเนินงานแนะแนวว่า ต้องจัดให้ครอบคลุม
ขอบข่ายงานแนะแนวท้ัง 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียน
อย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไป

                                                         
43เรื่องเดียวกัน, 226. 
44ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 46. 
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อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน มีวิธีการเรียนรู้และสามารถวางแผนการเรียน หรือการศึกษา
ต่อได้อย่างเหมาะสม 2) ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ
อย่างหลากหลายมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบ
อาชีพตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ 3) ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รัก
และเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิต
ท่ีดีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและสามารถปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข45 

 ดังนั้นการแนะแนวการศึกษาจึงเป็นงานท่ีส าคัญงานหนึ่ง เนื่องด้วยกิจกรรมแนะแนวเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา 
ก าหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิต ท้ังในด้านการศึกษาและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน รวมท้ังเป็นกิจกรรมช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 46  ดังนี้ 1) ก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยให้ทุกคนในสถานศึกษา
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) จัดระบบงาน
และโครงสร้างองค์กรแนะน าและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็น
คุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมใน
เรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้และเช่ือมโยง สู่การด ารงชีวิตประจ าวัน 5) คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและ
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะ
แนว 6) ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 7) ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน 8) 
ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน 
ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 9) เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

                                                         
45ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับ

ประถมศึกษา, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), 3. 
46ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 46-47. 
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     สรุปได้ว่าการแนะแนว คือก าหนดการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญ จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวให้ชัดเจน สร้างความตระหนัก ส่งเสริมและพัฒนา
ครูในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว คัดเลือกครูแนะแนว ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม และสนับสนุน
การด าเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความร่วมมือและความ
เข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า กล่าวถึงหลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาดังนี้ 1) จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกันพัฒนา 
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า โดย
เปูาหมายส าคัญอยู่ท่ีการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย
ตามข้อ 1 ต้องท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและ
การท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนมาจากการด าเนินงาน
ตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปูาหมายชัดเจน 
ท าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีความโปร่งใสและมี
จิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูและบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต้อง
ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย วางแผน ติดตาม 
ประเมินผล พัฒนา ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคมและประเทศชาติ47 

 ดังนั้น ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายในสถานศึกษาต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษา
ท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจต่อสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานและ
น าสู่การผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

                                                         
47ส านักงานพัฒนาความก้าวหน้า, ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพผู้บริการสถานศึกษาตาม

หลักเกณฑ์ใหม่, (กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์, 2553), 232. 
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 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 48  ดังนี้ 1) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชน 2) จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูล มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 3) จัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผน
กลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 4) ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาต้องสร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือท่ีรู้จักกันว่าวงจร PDCA 5) ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
โดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 6) 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และ 7) จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา คือการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของชุมชนจัด
โครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการพัฒนางานและสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน จัดท าแผนโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียน โดยสร้างระบบงานท่ีเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (PDCA) ตรวจสอบ ประเมิน จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

 

 

                                                         
48ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 47. 
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 12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 49  ดังนี้  1) จัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น  2) ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 3) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ  4) 
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

 สรุปได้ว่า การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนและองค์กรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา และวิทยาการต่าง ๆ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน ศึกษาส ารวจความต้องการและ
สนับสนุนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 50  ดังนี้  1) ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกด้านรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2) เสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 3) 
ให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่น ๆ 4) 

                                                         
49ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 47. 
 

50ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร
โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 47-48. 
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จัดกิจกรรมร่วมชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น เป็นต้น 

 สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น คือ 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ให้บริการด้านวิชาการท่ี
สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา51 ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในเรื่องเกี่ยวกับ
สิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา 3) ร่วมกับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้เรียน 4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 5) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 6) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท้ังด้านคุณภาพและ
ปริมาณเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา คือ การสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว 

                                                         
51เรื่องเดียวกัน, 48. 
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ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ร่วมกัน
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ให้ได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม 

 15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาควรด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษาดังปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้เสนอแนะ ดังนี้ 1) แบ่งหน้าท่ีการด าเนินงาน
ให้ชัดเจนในแต่ละฝุายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในโรงเรียน 2) ฝุายธุรการ เป็นงานท่ีช่วยให้
โรงเรียนเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและมีหน้าท่ีก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิ ชาก ารของสถาน ศึกษา โดยมุ่ ง ให้ บริ ก ารแก่ บุ คลากร ในสถาน ศึกษาเป็นห ลัก52

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 53 ดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกรายรับรู้และ
ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 2) จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 3) ตรวจสอบร่างระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง 4) น าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 5) ตรวจสอบและประเมินผลการใช้
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
ต่อไป 

 สรุปได้ว่า การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา คือ 
การศึกษา วิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การน าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

 

                                                         
52ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2553), 1. 
53 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556), 48-49. 
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 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 54  ดังนี้ 1) ศึกษา 
วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) จัดท าหนังสือเรียน 
หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 3) ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน
ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 สรุปได้ว่า การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา คือ การศึกษา วิเคราะห์ การ
คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดท า
หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ
อ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา 55  ดังนี้ 1) จัดให้มีการ
ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษา 2) พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมท้ังให้มีการจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 3) พัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีให้ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหา
แหล่งส่ือท่ีเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 4) พัฒนาห้องสมุดของ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 5) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้และพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                                                         
54เรื่องเดียวกัน, 49. 
55ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร

โรงเรียน “ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2556),49. 
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 สรุปได้ว่า การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ การร่วมกันก าหนดนโยบาย
วางแผนในการจัดท า จัดหาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาท้ังหมดในการบริหารงานวิชาการ ท้ัง 17 ด้าน คือ การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ด้านวิชาการของสถานศึกษา 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จะ
เห็นได้ว่า ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานวิชาการ 
เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับชาติ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ต้ังอยู่เลขท่ี 78/1 หมู่ท่ี 9 บ้านท่าพูด ต าบลไร่ขิง 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยประชาชนร่วมกับเจ้าอาวาสพร้อม
ใจกันจัดต้ังขึ้นท่ีศาลาวัดท่า พูดในบริเวณท่ีดินของวัด จ านวน 14 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวาเขตพื้นท่ี
บริการได้แก่ หมู่ท่ี 7 – 13 ต าบลไร่ขิง และ หมู่ท่ี 6  ต าบลบางเตย เปิดท าการสอนต้ังแต่ระดับช้ัน
การศึกษาปฐมวัยปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีนักเรียนเฉล่ีย ปีการศึกษาละ 1,200 คน 

ประวัติโดยย่อและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ต้ังอยู่หมู่ท่ี 9 บ้านท่าพูด ต าบลไร่ขิง อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม เริ่มก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยประชาชนร่วมกับเจ้าอาวาสพร้อมใจกัน
จัดต้ังขึ้น ท่ีศาลาวัดท่าพูดในบริเวณท่ีดินของวัด จ านวน 14 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา  

ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ี ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ า น้ าท่วมถึง ทิศตะวันตกติดวัดท่าพูดทิศตะวันออกติด
คลองวัดท่าพูดทิศเหนือติดถนนสายพุทธมณฑล ไร่ขิง ทิศใต้ติดแม่น้ านครชัยศรีมีการด าเนินงาน
ตามล าดับดังนี้ พ.ศ. 2464 เปิดท าการสอนครั้งแรก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ท่ีศาลาการเปรียญวัดท่าพูด นายคล่ี สงกา เป็นครู ใหญ่คนแรก และเปิดเป็นทางการตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 ช่ือว่าโรงเรียนประชาบาลต าบลไร่ขิง พ.ศ. 2481 เจ้าอาวาส
วัดท่าพูดร่วมมือกับประชาชนสร้างอาคารเรียน แบบ ป.2 2 ช้ันขนาด 8 ฮ 24 ม. และขอต้ังช่ือใหม่ว่า
โรงเรียนวัดท่าพูด พ.ศ. 2483 นายเอื้อน วาราชนนท์ เป็นครูใหญ่จนถึง พ.ศ. 2515 เปิดท าการสอนถึง
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 พ.ศ. 2526 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2503 พ.ศ. 2507 สร้าง
อาคารเรียนแบบ 008 โดยงบประมาณของทางราชการร่วมกับเจ้าอาวาสและประชาชน พ.ศ. 2509 
ทางราชการให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 007 อีก 1 หลัง เจ้าอาวาสวัดท่าพูด และประชาชน
ร่วมบริจาคสมทบ พ.ศ. 2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร
เรียนแบบ 017และประชาชนบริจาคสมทบ พ.ศ. 2521 เปิดท าการสอนช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 
6 พ.ศ. 2522 เจ้าอาวาสวัดท่าพูดร่วมกับประชาชนและทางราชการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร
เรียนแบบ 008 แทนอาคารหลังเดิมท่ี ช ารุดอีก 1 หลัง พ.ศ. 2530 ทางราชการจัดสรรงบประมาณ 
1,000,000 บาท ประชาชนสมทบอีก 1,350,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ 
(หอประชุม) ขนาด 32 ฮ 36 ม. พื้นท่ี 1,152 ตารางเมตร พ.ศ. 2538 พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้า
อาวาสวัดท่าพูดร่วมกับประชาชนก่อสร้างอาคารเรียน แบบรัตนโกสินทร์สมโภชน์ อาคาร 4 ช้ัน 24 
ห้องเรียน พ.ศ. 2540 เปิดท าการสอนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ต้ังแต่ช้ันระดับอนุบาล 3 
ขวบ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พ.ศ. 2548 เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันระดับปฐมวัย ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
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3 มีนักเรียนจ านวน 1,631 คน นายสุวรรณ เรือนอินทร์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน พ.ศ. 2550 เปิดท า
การสอนต้ังแต่ช้ันระดับปฐมวัย ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีนักเรียนจ านวน 1,631 คน นายสุวรรณ 
เรือนอินทร์ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน พ.ศ. 2551 มีนักเรียนจ านวน 1,453 คน นายเกื้อกูล ศรีสวัสด์ิ 
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน พ.ศ. 2559 มีนักเรียนจ านวน 1,165 คน นายชูพงษ์  ก าลังงาม เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน ปัจจุบัน พ.ศ. 2563  มีนักเรียนจ านวน 1,255 คน นายยุทธนา  ปฐมวรชาติ 
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

สภาพเศรษฐกิจ ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมนเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ประชาชนมีฐานะปานกกลาง ด้านการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งมีความตระหนักและสนับสนุนในเรื่องการศึกษา  ส่งบุตรหลานเข้าเรียน รวมท้ังผลักดันให้
ได้รับการศึกษาสูงขึ้น ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 “ร่าเริง แจ่มใส ไหว้งาม นามท่าพูด” 

วิสัยทัศน์ 

 “โรงเรียนวัดท่าพูด จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา อย่างมีส่วนร่วม มีสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและสุขภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ยึดหลักประชาธิปไตยในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ปรัชญาโรงเรียน 

 วิชาการก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล 

 อนามัยก้าวพร้อม ส่ิงแวดล้อมก้าวล้ า 

 คุณธรรมก้าวเด่น  เน้นชุมชนก้าวน า 

พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

2) ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3) ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4) บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5) ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์  

 1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 2) ครูมีศักยภาพ สมรรถนะและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3) ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

 4) โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายโรงเรียน 

1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดคุณธรรมและค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ   

2) พัฒนาทักษะความสามารถท้ังด้านวิชาการและงานอาชีพอย่างหลากหลาย  

3) เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน56 

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 ธีระพร อายุวัฒน์ ได้ท าวิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริการงาน
วิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท้ัง 17 ด้าน ข้อสรุปแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการ

                                                         
56

 โรงเรียนวัดท่าพูด, ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล), เข้าถึงเมื่อวันท่ี 30 
มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก http://www.wtpschool.ac.th/ 
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ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 17 ด้านและผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กมีประโยชน์ และน าไปปฏิบัติจริงได้57 

วชิราภรณ์ พรมนาทม ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ด้านการ
บริหารวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติมาก
เป็นอันดับแรก คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอาจเป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรเป็นส่ิงส าคัญใน
การวางแผนและการด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็น
จะต้องมีหลักสูตร เพราะหลักสูตรเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษา หลักสูตรจึงต้องได้รับการ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผู้บริหารและครูต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้พัฒนา
หลักสูตรนอกเหนือจากหน้าท่ีสอน และต้องมีกระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้การใช้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพ58 

 วิภา ทองหง า ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของนักเรียน 3) การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนวการศึกษา 5) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และ 6) ส่ือการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยท่ีมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การนิเทศทางการศึกษา การแนะ
แนวทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในการศึกษาและส่ือการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์โดยส่งผ่านการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

                                                         
57

 ธีระพร อายุวัฒน์ “แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็ก” (ดุษฏีนิพนธ์ปริญญาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง. 

58วชิราภรณ์ พรมนาทม.  “การบริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553), 105-108   
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง
และใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย59 

 ทินพันธ์  บุญธรรม ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนครู
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
9 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก ประสิทธิภาพการสอนของครู
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของ
ครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0160 

 สิริกร ทิติยวงษ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมแบบคณะกรรมการการบริหารระดับกลาง แบบปรึกษาหารือและแบบให้ข้อเสนอแนะส่งผลต่อ 
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0561 

 อังคณา  มาศเมฆ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา

                                                         
59วิภา ทองหง า “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ดุษฏี

นิพนธ์ปรญิญาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 

60
 ทินพันธ์  บุญธรรม “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์

ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัด านักงานเขตพิ้พนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ” 
(ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), ง. 

61 สิริกร  ทิติยวงษ์ “การบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), ง. 
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ท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 
5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0162 

 นิลวรรณ วัฒนา ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับ
การปฏิบัติงานบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติงานมากท่ีสุด นอกนั้น มี
ระดับการปฏิบัติงานในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ รองลงมาด้านการวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ด้านส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการจัดการศึกษา และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การศึกษา63 
 มณีรัตน์ พันธ์แก่น ท่ีได้ศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
ส านักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน และน า
ผลการวิจัยของตนเอง มาพัฒนาการเรียนการสอนและควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือประสานขอ
ความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการเผยแพร่64 
 สุรางค์ ล้ิมเจริญ ท่ีได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ กับความผูกพันต่อองค์การของครูใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่ีมีข้อเสนอแนะว่า การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารการ
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 อังคณา  มาศเมฆ “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 
 

63 นิลวรรณ วัฒนา.  “การศึกษาสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2556), 107 
 64 มณีรัตน์ พันธ์แก่น.“ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงาน
เขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2557) 
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วัดและการประเมินผลควรมีการส่งเสริมอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวัดและการประเมินผล เพื่อการวัด
และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล65 
 วิมล เดชะ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการส ารวจ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการในการวางแผนงานนิเทศวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายใน การวางแผนจัดท าโครงการนิเทศตามลักษณะงาน
ภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบหลากหลาย
และเหมาะสมกับนักเรียน ให้ด าเนินไปตามเปูาประสงค์ของสถานศึกษา66 
 มูนา จารง ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอน
ในศูนย์เครือข่ายตล่ิงชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ด้านการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารก าหนดนโยบาย
และแนวทางในการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้และกระบวนการท างานของ
นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา รองลงมาคือผู้บริหารสนับสนุนให้ครูรวบรวม และเผยแพร่
ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาพรวมออยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน โดย ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รองลงมาคือผู้บริหารจัดการ
เรียนการสอน โดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอา นวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน

                                                         
 

65 สุรางค์ ล้ิมเจริญ .“การบริหารงานวิชาการ กับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีราชมงคล  
มหาวิทยาลัยธัญญบุรี,2557),79. 
 

66
 วิมล เดชะ “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่, 2559), 78. 
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เกิดการเรียนรู้และมี ความรอบรู้รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้
ผู้สอนและผู้เรียน อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
ตามล าดับ ด้านการการนิเทศการศึกษา มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้บริหาร จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือผู้บริหารสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ 
กระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน ท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนา 
ปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้เรียนและตัว
ครูเอง และผู้บริหารจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับระบบนิเทศ การศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามล าดับ ด้านการแนะแนว ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหาร ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็น
องค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนใน สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและ
สนับสนุนการดา เนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารจัด
ระบบงานและโครงสร้างองค์กร แนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 67 
 อภิชา พุ่มพวง ท่ีศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า แนว
ทางการพัฒนาโดยผู้บริหารเชิญวิทยากรท่ีเช่ียวชาญด้านหลักสูตรสถานศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการจัดท าหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแก่ครูส่งเสริมให้
ครู ชุมชน ศึกษานิเทศก์ และผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA จัดท าหลักสูตร และผู้บริหาร
ควรนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิง
รุกและเป็นกัลยาณมิตรทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรสถานศึกษาเป็นแผน แนวทาง หรือข้อก าหนดของการ
จัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีคาดหวัง 
การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถตามท่ีคาดหวังในหลักสูตรได้นั้น ผู้บริหาร ครู ชุมชน
ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องจะต้องก าหนดนโยบาย วางแผนร่วมกันในการน าหลักสูตรไปสู่การ

                                                         
 67 มูนา จารง. “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์
เครือข่ายตล่ิงชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2” (ปริญญาครุศาสตรม
หาบัณฑิต  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 
2560), 139. 
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ปฏิบัติให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรจัดการอบรม ส่งเสริมครูผู้สอน 
ชุมชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาให้ถูกต้อง มีการระดมความคิด
เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
และมีทิศทางการพัฒนาท่ีตรงกันในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ68 
 

งานวิจัยในต่างประเทศ 

 มาร์ค (Mark) ศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จของแนวปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศในโรงเรียน
ประกอบด้วยการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ การใช้ส่ือเทคโนโลยีด าเนินงาน การ
ประสานงานท่ีดี มีงบประมาณเพียงพอ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการพัฒนาการสอนของครู69 

 เคอร์รี (Kerry) ศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย การออกแบบหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน การมีแนว
ปฏิบัติท่ีดี ครูมีความรับผิดชอบเรื่องการเรียนการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ครูมี
มาตรฐานตามวิชาชีพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มีงบประมาณ
และทรัพยากรในการจัดการเพียงพอ มีการนิเทศติดตามผลจากผู้บริหาร70 

 อีลิค (Eric) ศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร คือการ
สนับสนุนการพัฒนาครูเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะของครูในการจัดการเรียนการสอน ให้ครูท าวิจัย
และเป็นครูมืออาชีพ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ครูท าวิจัยเพื่อ

                                                         
 

68 อภิชา พุ่มพวง “ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6” (ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2559), 279. 

69Mark, Stansfield, “A Best Practices For School,” Higher Education 12, 4 
(October 2008) : 130-145. 
 70Kerry, 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. 



  48 

พัฒนาการเรียนการสอน ครูน าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้ครู
ในการปฏิบัติงาน71 

สรุป 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พร้อมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่าการ
บริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารงานในสถานศึกษา กระบวนการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลถึงความส าเร็จของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการตามแนวทาง
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการและจัดการศึกษาโดยอิสระ 
คล่องตัวเต็มตามศักยภาพ จ าแนกออกเป็น 17 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การ
วัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนา
และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนั้นการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจึงมีความส าคัญยิ่งท่ี
สถานศึกษาต้องตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการบริหารงานวิชาการให้บรรลุ 

 

 
 
 
 
 

                                                         
 71Erice, Hirsch, “Promotion Best Practices in Virtual Campuses,” AACE Journal 
17, 3 (July 2009) : 75-92. 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( descriptive research ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1)  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) การวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ข้าราชการครูของโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ตามกรอบแนวทางการกระขายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ 
พร้อมท้ังศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการจากต ารา เอกสารทางวิชาการ รายงาน ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ บทความ 
และงานวิจัยต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพื่อขอค าแนะน าในการท าโครงร่างงานวิจัย แล้วน าเสนอภาควิชาเพื่อเสนอขออนุมัติโครงร่างงานวิจัย
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2   การด าเนินงานตามโครงการการวิจัย เป็นขั้นตอนในการจัดสร้างเครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย พร้อมท้ังทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีก าหนดไว้  รวบรวมเครื่องมือมาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลและเขียน
เป็นรายงานผลการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 3   การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเสนอแนะ แล้วจัดท าเป็น
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตร 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัย
ในลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว  ศึกษาสภาวการณ์ โดยไม่มีการทดลอง   ( the one-shot,  non-
experimental case study design ) ซึ่งแสดงด้วยแผนผัง (diagram) ดังนี้   

  

                                               O 

 

    S     X          

    

S    หมายถึง  ประชากรท่ีศึกษา 

   X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 

   O หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษา 
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ประชากร 

การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาประชากร ได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล
ประชานุกูล) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จ านวน 53 คน ท้ังนี้ไม่
รวมผู้วิจัย 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้วิ จัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายการ 
บริหารงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจ าแนก
การบริหารงานวิชาการออกเป็น 17 ด้าน คือ 

1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 
ท้องถิ่น หมายถึง การวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้น 
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดจุดเน้น ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและ
ชุมชน จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

2) การวางแผนด้านวิชาการ หมายถึง การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน วางแผนงาน 
ด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล การก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและการใช้ส่ือ การส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 

3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหมายถึง จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงช้ันตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาหมายถึง การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพ 
สถานศึกษาการจัดโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  หมายถึง  การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ 
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ศึกษาค้นคว้า พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 

6) การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ก าหนด 
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนตามหลักสูตร โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ จัดท าเอกสารหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน วัดผล 
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน ประเมินผลการเรียนทุกช่วง
ช้ัน จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน อนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ 
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 

7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง ก าหนดนโยบายและ 
แนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ครู
และผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ทีซับซ้อนขึ้น การประสานความรู้แบบสหวิทยาการและการ
เรียนรู้ในปัญหาท่ีตนสนใจ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย รวบรวมและเผยแพร่
ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียน จัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษาของตน ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้มั้งภายในและพายนอก
สถานศึกษาและในต่างประเทศ 
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9) การนิเทศการศึกษา หมายถึง สร้างความตะหนักแก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ 

กระบวนการการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันท่ีใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพื่อให้ทุกคนเกิดความเช่ือมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและตัว
ครู จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ัวถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ จัดกระบวนการ
ท างานเช่ือมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

10) การแนะแนว หมายถึง ก าหนดการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบ 
ส าคัญ จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวให้ชัดเจน สร้างความตระหนัก ส่งเสริมและพัฒนา
คูในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว คัดเลือกครูแนะแนว ดูแลก ากับ นิเทศติดตามและสนับสนุนการ
ด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจ
อันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน เช่ือมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การ 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรบานการศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของชุมชน จัดโครงสร้างการบริหารท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนางานและสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่และเป็น
ปัจจุบัน จัดท าแผนโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาโรงเรียน โดยสร้าง
ระบบงานท่ีเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)ตรวจสอบ 
ประเมิน จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี(SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

12)  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง การจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ร่วมกับชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 
และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการ สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างชุมชน ศึกษาส ารวจความต้องการและ 
สนับสนุนงานวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษากับองค์กรอื่นๆ  
หมายถึง การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน ตลอดจนประสานงานกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ ให้บริการด้าน
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วิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน 

ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาหมายถึง สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ ร่วมกันใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ ให้ได้ความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม 

15) การัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา หมายถึง  
ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าร่าง ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนให้ทุกฝุายรับรู้และถือเป็นแนวปฏิบัติ น าสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ระเบียบ
และปรับปรุงแก้ไข 

16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์  
การคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดท าหนังสือเรียนหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือ
อ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

17) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การร่วมกันก าหนดนโยบาย 

วางแผนในการจัดท า จัดหาส่ือการเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยี 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ฉบับท่ี 1  แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกท่ี
ก าหนดค าตอบไว้ให้ ( forced choices ) 
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 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
ของกิ่งแก้ว เฟื่องศิลา72 ตามกรอบแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยจ าแนกออกเป็น 17 ด้าน มี
ลักษณะเป็นแบบจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท ( Likert’s five rating scale )  
โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละระดับเป็น ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4  หมายถึง   การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  
มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับปาน
กลาง  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติ  อยู่ในระดับน้อย  
มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย
ท่ีสุด  มีค่าน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

ฉบับท่ี 2   แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลชองแบบสอบถามมาก าหนดหัวข้อในการสนทนากลุ่ ม                  
(focus group discussion) 

 

 

 

                                                         
72
 กิ่งแก้ว  เฟื่องศิลา “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร)” 

(การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 161. 
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วิธีการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้สามารถวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและปรับปรุงเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและแบบสอบถามท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ
 ขั้นท่ี 2 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของ กิ่งแก้ว  เฟื่องศิลา โดยมีการตรวจสอบค่าความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity)  มีค่า IOC (index of item objective congruence)  อยู่ระหว่าง    

0.66 – 1.00 และค่าความเช่ือมั่น (Reliablity) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – coefficient) มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .98573 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เพื่อด าเนินการ
ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 
2เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาให้ช่วยอนุเคราะห์ ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

2. ผู้วิจัยน าหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยออกให้ส่งไปยังโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

 

 

 

                                                         
73
 กิ่งแก้ว  เฟื่องศิลา “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร)” 

(การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 85-86. 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยก าหนดให้คนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis ) โดย
ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม น าข้อมูลท้ังหมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสและท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณค่าสถิติ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ ความถี่ ( frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation: ) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเทียบกัเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)74  มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

           3. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

                                                         
74 John W. Best,Research in Education (Englewood Cliff, New Jersey : Prentice 

Hall Inc,1970), 190. 
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สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบ 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 2) แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ประชากรคือ ข้าราชการครู
จ านวน 53 คนท้ังนี้ไม่รวมผู้วิจัย ในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) เป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
(unit of analysis)  โดยเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามของกิ่งแก้ว เฟื่องศิลา เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการท่ีจัดท าขึ้นตามกรอบแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด
ท่าพูด (นครผลประชานุกูล) การวิจัยครั้งนี้ใช้โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of analysis) ประชากร คือ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
จ านวนท้ังส้ิน 53 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ได้รับคืนจ านวน 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  เมื่อได้ข้อมูล
จากแบบสอบถาม น าผลท่ีได้มาหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (focus group) ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝุายงานวิชาการ หัวหน้าสายช้ัน และหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 11 คน น า
ข้อมูลผลท่ีได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตาราง
ประกอบการบรรยาย จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  
 ตอนท่ี 3 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชา
นุกูล) 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  ข้าราชการโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) จ านวน  
53  คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ผู้วิ จัยได้น ามาวิเคราะห์โดยสรุปเป็นค่าการแจงแจงความถี่  
(Frequency  Distributions)  และค่าร้อยละ  (Percentage)  ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  60 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม          
(N =  53) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 

        หญิง 

 
15 
38 

 
28.31 
71.69 

รวม 53 100.00 

2. อายุ 
30 ปีลงไป 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

 
7 
25 
11 
10 

 
13.21 
47.16 
20.75 
18.88 

รวม 53 100.00 
3.  ระดับการศึกษา 
        ปริญญาตรี 
        ปริญญาโท 

 
30 
23 

 
56.61 
43.39 

รวม 53 100.00 
4. ประสบการณ์ท างาน 

10 ปีลงไป 
11 – 20 ปี                
21 – 30 ปี 
31  ปีข้ึนไป 

 
24 
19 
3 
7 

 
45.28 
35.85 
5.67 
13.20 

รวม 53 100.00 
 
 จากตารางท่ี  3  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรจ านวน 53 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.69 และกลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีจ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 28.31 
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุต้ังแต่ 31 – 40 ปี  มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.16 รองลงมามีอายุ 41 - 50 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.88 และต่ ากว่า 30 ปี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 ตามล าดับ 
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 ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.61 และมีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 43.39 
 ประสบการณ์ท างาน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 10 ปีลงไป จ านวน 24 
คน  คิดเป็นร้อยละ 45.28 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ท างาน 11 – 20 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.85ประสบการณ์ท างาน 31  ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 และน้อยท่ีสุด คือ มี
ประสบการณ์ท างาน21 - 30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.67 ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผล
ประชานุกูล) ในการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการ วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
mean : μ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: σ) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) รายด้าน 
(N =  53) 

ด้าน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) รายด้าน 

μ σ ระดับ 

1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

3.44 0.73 ปานกลาง 

2 การวางแผนด้านวิชาการ 3.65 0.76 มาก 
3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3.71 0.73 มาก 
4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.78 0.78 มาก 
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 3.74 0.71 มาก 
6 การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน 
3.76 0.68 มาก 

7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 3.64 0.70 มาก 
8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 3.73 0.76 มาก 
9 การนิเทศการศึกษา 3.64 0.78 มาก 
10 การแนะแนว 3.76 0.82 มาก 
11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 
3.76 0.78 มาก 
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ด้าน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นคร
ผลประชานุกูล) รายด้าน 

μ σ ระดับ 

12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 3.61 0.76 มาก 
13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 3.66 0.82 มาก 
14 การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ท่ีจัดการศึกษา 

3.65 0.70 มาก 

15 การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

3.70 0.84 มาก 

16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 3.76 0.70 มาก 
17 การพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.66 0.72 มาก 
 รวม 3.69 0.67 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.69 ,σ = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลางอยู่ 1 ด้าน นอกนั้นอยู่ในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปน้อย ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (μ = 3.78 ,σ = 0.78) รองลงมามีค่ามัชฌิม

เลขคณิตเท่ากัน คือ ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน (μ = 3.76 ,         

σ = 0.68) , ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา (μ = 3.76 ,σ = 0.70), ด้าน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  (μ = 3.76 ,σ = 0.78) ,และด้าน

การแนะแนว (μ = 3.76 ,σ = 0. 82)  รองลงมาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (μ = 3.74 ,           

σ = 0.71) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (μ = 3.73 ,σ = 0.76) ด้านการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา (μ = 3.71 ,σ = 0.73)  ด้านการจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา (μ = 3.70 ,σ = 0.84)  ด้านการพัฒนาการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีทางการศึกษา (μ = 3.66 ,σ = 0.72)  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการ (μ = 3.66 ,σ = 0.82) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (μ = 3.65 ,σ = 0.70) ด้านการ

วางแผนด้านวิชาการ (μ = 3.65 ,σ = 0.76) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา (μ = 3.64 ,σ = 0.70)  ด้านการนิเทศการศึกษา (μ = 3.64 ,σ = 0.78)  ด้านการ

ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (μ = 3.61 ,σ = 0.76)  และสุดท้ายด้านการพัฒนา
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หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (μ = 3.44 ,σ = 0.73)  
ซึ่งเป็นด้านการบริหารวิชาการท่ีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.67 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
μ σ ระดับ 

1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้น 

3.47 0.78 ปานกลาง 

2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นท่ี
สถานศึกษาให้ความส าคัญ 

3.42 0.75 ปานกลาง 

3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลจัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

3.42 0.80 ปานกลาง 

4 การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

3.47 0.89 ปานกลาง 

 รวม 3.44 0.73 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  
ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ใน

ระดับปานกลาง (μ = 3.44 ,σ = 0.73)  เมื่อพิจารณาพบว่า การบริหาวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ 
ปานกลางทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวิเคราะห์กรอบสาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้น (μ = 3.47 ,σ = 0.78)  มีค่าเท่ากันกับด้าน
การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ
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ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  (μ = 3.47 ,σ = 0.89)  รองลงมาคือด้านวิเคราะห์หลักสูตร

สถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ (μ = 3.42 ,σ = 0.75) และ ด้าน
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลจัดท าสาระการ

เรียนรู้ท้องถิ่น (μ = 3.42 ,σ = 0.80) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 
0.73 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางท่ี 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงา
วิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการวางแผนด้านวิชาการ 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการวางแผนด้านวิชาการ μ σ ระดับ 
1 การก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.57 0.87 มาก 
2 การก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3.55 0.82 มาก 
3 การก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรียน 
3.66 0.92 มาก 

4 การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

3.75 0.96 มาก 

5 การก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

3.70 0.85 มาก 

6 การก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู ้

3.72 0.79 มาก 

 รวม 3.65 0.76 มาก 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการวางแผนด้านวิชาการ อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.65 ,σ = 0.76)  เมื่อพิจารณาพบว่า การบริ
หาริชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มากทุกข้อ  โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการ

ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (μ = 3.75 ,σ = 0.96) 

รองลงมาด้านการก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (μ = 3.72 ,σ = 0.79)  

ด้านการก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (μ = 3.70 ,σ = 0.85) ด้าน

การก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน (μ = 3.66 ,σ = 0.92) 

ด้านการก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (μ = 3.57 ,σ = 0.87)  และ ด้านการ
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ก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (μ = 3.55 ,σ = 0.82)   เมื่อพิจารณาจากส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.76 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา μ σ ระดับ 
1 การจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.92 0.81 มาก 
2 การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก

ช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.87 0.71 มาก 

3 การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 3.74 0.86 มาก 
4 การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 

ต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.45 0.95 ปานกลาง 

5 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

3.60 0.93 มาก 

 รวม 3.71 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.71 ,σ = 0.73)  เมื่อพิจารณา
พบว่า การบริหาวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ ปานกลางถึงมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (μ = 3.92 ,σ = 0.81) รองลงมา
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (μ = 3.87 ,σ = 

0.71)  ด้านการใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (μ = 3.74 ,σ = 0.86) ด้านการส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (μ = 3.60 ,σ = 0.93) และ ด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (μ = 3.45 ,σ = 0.92) ซึ่งอยู่ใน
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ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.73 ลักษณะเช่นนี้แสดง
ว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา μ σ ระดับ 

1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.77 0.82 มาก 

2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

3.81 0.86 มาก 

3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน 

3.83 0.80 มาก 

4 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและรายงานผลต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

3.72 0.86 มาก 

 รวม 3.78 0.78 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.78 ,σ = 0.78)  เมื่อพิจารณาพบว่า  
การบริหารวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้  

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  (μ = 3.83 ,σ = 
0.80) รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรสถานศึกษา (μ = 3.81 ,σ = 0.86)  ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (μ = 3.77 ,σ = 0.82) และ ด้านการนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (μ = 

3.72 ,σ = 0.86) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.78 ลักษณะเช่นนี้แสดง
ว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ μ σ ระดับ 
1 การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

3.77 0.78 มาก 

2 การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหา 

3.70 0.82 มาก 

3 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 
และใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.68 0.78 มาก 

4 การจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการสาระความรู้
ต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

3.83 0.70 มาก 

 รวม 3.74 0.71 มาก 
 

จากตารางท่ี 9 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.74 ,σ = 0.71)  เมื่อพิจารณาพบว่า 
การบริหารวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการสาระความรู้ต่าง ๆ รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี

งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  (μ = 3.83 ,σ = 0.70) รองลงมา
ด้านการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (μ = 3.77 , σ = 0.78)  ด้านการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ

เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา (μ = 3.70 ,σ = 0.82) 
และ ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า

เป็น รักการอ่าน และใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (μ = 3.68 ,σ = 0.78) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.71 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
ตารางท่ี 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการวัดผล ประเมินผลและ 

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
μ σ ระดับ 

1 การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ 

3.64 0.79 มาก 

2 การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

3.75 0.81 มาก 

3 การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และ
อนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ 

3.74 0.71 มาก 

4 การประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน 3.92 0.85 มาก 
5 การจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล

การเทียบโอนผลการเรียน 
3.77 0.72 มาก 

 รวม 3.76 0.68 มาก 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.76 ,σ = 
0.68)  เมื่อพิจารณาพบว่า การบริหาวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน (μ = 3.92 ,σ = 0.85) รองลงมา

ด้านการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน (μ = 3.77 ,σ = 
0.72)  ด้านการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของ

สถานศึกษา (μ = 3.75 ,σ = 0.81)  ด้านการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และอนุมัติ

ผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ (μ = 3.74 ,σ = 0.71)   และ ด้านการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ
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เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ (μ = 3.64 

,σ = 0.79) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.68 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 
μ σ ระดับ 

1 การก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
ท างานของนักเรียน 

3.60 0.74 มาก 

2 การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญใน
การเรียนรู ้

3.70 0.87 มาก 

3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 3.57 0.69 มาก 
4 การผสมผสานและบูรณาการความรู้อย่างหลากหลาย

เพื่อการพัฒนาการเรียนรู ้
3.70 0.75 มาก 

 รวม 3.64 0.70 มาก 
 

จากตารางท่ี 11 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.64 ,σ = 0.70)  
เมื่อพิจารณาพบว่า การบริหาวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการผสมผสานและบูรณาการความรู้อย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ (μ = 3.70 ,σ = 0.75) ซึ่งเท่ากันกับ ด้านการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการ

ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ เรียนรู้ (μ = 3.70 ,σ = 0.87)  
รองลงมาด้านการก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

และกระบวนการท างานของนักเรียน (μ = 3.60 ,σ = 0.74) และ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยกระบวนการวิจัย (μ = 3.57 ,σ = 0.69) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 
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เท่ากับ 0.70 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางท่ี 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ μ σ ระดับ 
1 การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
3.72 0.74 มาก 

2 การจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

3.70 0.89 มาก 

3 การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

3.68 0.83 มาก 

4 การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อ
การศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 

3.83 0.78 มาก 

 รวม 3.73 0.76 มาก 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.73 ,σ = 0.76)  เมื่อพิจารณา
พบว่า การบริหาวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ดังนี้ ด้านการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 

(μ = 3.83 ,σ = 0.78)  รองลงมาด้านการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา (μ = 3.72,σ = 0.74) ด้านการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อ

ต่อการจัดการเรียนรู้ (μ = 3.70, σ = 0.89)   และ การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (μ = 3.68 , σ = 0.83) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 
เท่ากับ 0.76 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการนิเทศการศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการนิเทศการศึกษา μ σ ระดับ 
1 การสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้

เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกัน 

3.68 0.78 มาก 

2 การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง
และต่อเนื่องเป็นระบบ 

3.58 0.87 มาก 

3 การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับ
ระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.66 0.81 มาก 

 รวม 3.64 0.78 มาก 
 

จากตารางท่ี 13 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการนิเทศการศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.64 ,σ = 0.78)  เมื่อพิจารณาพบว่า การบริหาร
วิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการ

ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา (μ = 3.83 ,σ 
= 0.78)  รองลงมาด้านการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

(μ = 3.72 ,σ = 0.74) ด้านการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

(μ = 3.70 ,σ = 0.89)   และ การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้ (μ = 3.68 , σ = 0.83) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.76 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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ตารางท่ี 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงาน วิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการแนะแนว 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการแนะแนว μ σ ระดับ 
1 การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนว

เป็นองค์ประกอบ 
3.62 0.81 มาก 

2 การจัดระบบงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

3.77 0.97 มาก 

3 การสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าการ 
แนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3.81 0.88 มาก 

4 การดูแล ก ากับ นิเทศติดตามและสนับสนุนการ
ด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

3.85 0.84 มาก 

 รวม 3.76 0.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 14 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการแนะแนว อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.76 ,σ = 0.82)  เมื่อพิจารณาพบว่า การบริหารวิชาการ
แต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการดูแล 
ก ากับ นิเทศติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

(μ = 3.85 ,σ = 0.84)  รองลงมาด้านการสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าการแนะแนวและดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน (μ = 3.81 ,σ = 0.88) ด้านการจัดระบบงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน (μ = 3.77,σ = 0.97)   และ การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมี

การแนะแนวเป็นองค์ประกอบ (μ = 3.62 , σ = 0.81) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.82 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 
μ σ ระดับ 

1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและความ
ต้องการของชุมชน 

3.79 0.86 มาก 

2 การจัดระบบบริการและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้าง
การบริหารให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

3.64 0.79 มาก 

3 การจัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 3.77 0.85 มาก 
4 การด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้าง

ระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม 
3.77 0.80 มาก 

5 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

3.83 0.85 มาก 

6 การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี(SAR) ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

3.75 0.94 มาก 

 รวม 3.76 0.78 มาก 
 

จากตารางท่ี 15 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.76 ,σ 
= 0.78)  เมื่อพิจารณาพบว่า การบริหาวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (μ = 3.83 ,σ = 0.85) รองลงมาด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน  

(μ = 3.79 ,σ = 0.86)  ด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้างระบบการท างานท่ี

เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม (μ = 3.77 ,σ = 0.80) ด้านการจัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ

การศึกษา (μ = 3.77 ,σ = 0.85) ด้านการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี(SAR) ต่อ
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หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน (μ = 3.75 ,σ = 0.94)  และ ด้านการจัดระบบ
บริการและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

(μ = 3.64 ,σ = 0.79) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.78 ลักษณะ
เช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ 
μ σ ระดับ 

1 การจัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน และสถาบันอื่น 

3.75 0.81 มาก 

2 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

3.62 0.93 มาก 

3 การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรมการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

3.64 0.94 มาก 

4 การเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ 3.51 0.78 มาก 
5 การสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและความต้องการ 
3.57 0.75 มาก 

 รวม 3.61 0.76 มาก 
 

จากตารางท่ี 16 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.61 ,σ = 0.76)  เมื่อ
พิจารณาพบว่า การบริหาวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสถาบัน

อื่น (μ = 3.75 ,σ = 0.81) รองลงมาด้านการส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรมการแสวงหาความรู้ 

ข้อมูล ข่าวสาร  (μ = 3.64 ,σ = 0.94)  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน(μ = 3.62 ,σ = 0.93) ด้านการสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชน

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ (μ = 3.57 ,σ = 0.75) และ การเลือกสรรภูมิปัญญา
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และวิทยากรต่าง ๆ (μ = 3.51 ,σ = 0.75) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 
0.76 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
ตารางท่ี 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ μ σ ระดับ 
1 การระดมทรัพยากร วิทยากรภายนอก และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา 
3.57 0.84 มาก 

2 การให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่น ๆ  

3.62 0.88 มาก 

3 การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การสร้างความสัมพันธ์อันดี 

3.81 0.88 มาก 

 รวม 3.66 0.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 17 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.66 ,σ = 0.82)  เมื่อ
พิจารณาพบว่า การบริหารวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี 

(μ = 3.81 ,σ = 0.88)  รองลงมาด้านการให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียน

ข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่น ๆ (μ = 3.62 ,σ = 0.88)   และ ด้านการระดมทรัพยากร 

วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา (μ = 3.57 , σ = 0.84) เมื่อพิจารณาจาก
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.82 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บคุคล  

ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา 

μ σ ระดับ 

1 การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความ
พร้อมให้กับบุคคล ชุมชนและสถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัด
การศึกษา 

3.74 0.76 มาก 

2 การร่วมกับสถาบันอื่นจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

3.57 0.72 มาก 

3 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบันสังคมอื่น 

3.74 0.84 มาก 

4 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันสังคมอื่นได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น 

3.58 0.75 มาก 

 รวม 3.65 0.70 มาก 
 
จากตารางท่ี 18 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน

ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.65 ,σ = 0.70)  เมื่อพิจารณา
พบว่า การบริหารวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ดังนี้ ด้านการจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล ชุมชนและ

สถาบันสังคมอื่นท่ีร่วมจัดการศึกษา (μ = 3.74 ,σ = 0.76) เท่ากันกับด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้มี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบันสังคมอื่น μ = 3.74 ,σ = 0.84)  
รองลงมาด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันสังคมอื่นได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความ

เหมาะสมและจ าเป็น (μ = 3.58 ,σ = 0.75)   และ ด้านการการร่วมกับสถาบันอื่นจัดการศึกษาและ

ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน (μ = 3.57 , σ = 0.72) เมื่อพิจารณาจากส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.70 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน

ด้านวิชาการของสถานศึกษา 
μ σ ระดับ 

1 การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพื่อจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 

3.70 0.82 มาก 

2 การน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

3.68 0.87 มาก 

3 การตรวจสอบและประเมินผลระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาไปปรับปรุงให้
เหมาะสม 

3.74 0.90 มาก 

 รวม 3.70 0.84 มาก 
 

 จากตารางท่ี 19 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ 

= 3.70 ,σ = 0.84)  เมื่อพิจารณาพบว่า การบริหารวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดย
เรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการตรวจสอบและประเมินผลระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาไปปรับปรุงให้เหมาะสม (μ = 3.74 ,σ = 0.90)  
รองลงมาด้านการศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพื่อจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ

สถานศึกษา (μ = 3.70 ,σ = 0.82)   และ ด้านการน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ

ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ (μ = 3.68 , σ = 0.87) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.84 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ใชใ้น

สถานศึกษา 
μ σ ระดับ 

1 การศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

3.85 0.74 มาก 

2 การจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ 
แบบฝึกหัด ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 

3.62 0.77 มาก 

3 การตรวจและพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือ
เสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัดเพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

3.81 0.79 มาก 

 รวม 3.76 0.70 มาก 
 
จากตารางท่ี 20 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.76 ,σ = 0.70)  
เมื่อพิจารณาพบว่า การบริหารวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา (μ = 3.85 ,σ = 0.74)  รองลงมาด้านการตรวจและพิจารณาคุณภาพหนังสือ

เรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัดเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน (μ = 3.81 ,          

σ = 0.79)   และ ด้านการจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัด ใบความรู้ เพื่อ

ใช้ประกอบการเรียนการสอน (μ = 3.62 , σ = 0.77) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม เท่ากับ 0.70 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางท่ี 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

(N =  53) 
ด้าน ด้านการพัฒนาและใช้สือ่เทคโนโลยีทางการศึกษา μ σ ระดับ 
1 การร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา

และพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3.66 0.73 มาก 

2 การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาโดยจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

3.70 0.85 มาก 

3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากร ในการ
จัดการ ผลิตใช้ และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.62 0.74 มาก 

 รวม 3.66 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 21 พบว่าการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  

ด้านการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก  (μ = 3.66 ,σ = 0.72)  เมื่อ
พิจารณาพบว่า การบริหารวิชาการแต่ละข้ออยู่ในระดับ มาก ทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยจัดต้ัง

เครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ (μ = 3.70 ,σ = 0.85)  รองลงมาด้านการร่วมกันก าหนด
นโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ

สถานศึกษา (μ = 3.66 ,σ = 0.73)   และ ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากร ในการ

จัดการ ผลิตใช้ และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา (μ = 3.62 , σ = 0.74) เมื่อพิจารณาจาก
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม เท่ากับ 0.72 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ

กูล) 

 แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ได้
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าสุด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)  จากการสังเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ 
แนวทางการบริหารงานวิชาการ  จากการสนทนากลุ่ม (focus group) โดยใช้ค าถามแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วย  ผู้บริหาร หัวหน้าฝุายงานวิชาการ หัวหน้าสายช้ัน และหัวหน้ากลุ่มสาระ 
จ านวน 11 คน  สามารถรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้ 
 1.แนวทางการด าเนินการการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
 1.1 สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับคนในชุมชน ควรเปิดโอกาสให้ภาคี 4 ฝุาย 
ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น 
และความต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สถานศึกษาควรส ารวจความ
ต้องการของชุมชน เชิญปราชญ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเกิดหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้ตามต้องการของ
ชุมชน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง 
 1.2 ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษาให้ครบทุกด้าน  
 1.3 ควรด าเนินการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นอย่างจริงจัง มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  
 1.4 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้อย่างสม่ าเสมอ และมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
 1.5 พัฒนาครูและผู้มีส่วนรับผิดชอบให้มีองค์ความรู้ พร้อมท้ังส่งเสริมให้ครูและ
ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา 
 1.6 สถานศึกษาควรใส่ใจเรื่องส่ิงแวดล้อมมาประกอบเป็นสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดย
ควรขยายสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
 2. แนวทางด าเนินการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)   
 2.1 วางแผนการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 2.2 สร้างความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
 2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active learning 
 2.4 นิเทศ ช่วยเหลือ และสร้างขวัญก าลังใจ 
 2.5 เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาการผู้เรียน โดยใช้ PLC  
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 2.6 ส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร ควรให้ความรู้แก่ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเรื่องการระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการให้
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 2.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการศึกษา 
 2.8 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าส่ือ ควรมีการตรวจพิจารณาคุณภาพของ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างจริงจัง โดยต้องให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในแผนการสอน 
 2.9 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการ 
 2.10 ส่งเสริมการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ 
 2.11 ควรสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
โดยการจัดอบรมเรื่องการท าวิจัย สนับสนุนงบประมาณ และเผยแพร่ผลงานตามเวทีประชุมวิชาการ
ต่าง ๆ  
 2.12 ควรจัดโครงการบริการชุมชน เป็นโครงการท่ีนักเรียนไปให้ความรู้แก่คนในชุมชน 
หรือ ไปแลกเปล่ียนความคิดกับคนในชุมชน เช่น โครงการพี่สอนน้อง โครงการฝึกอาชีพ เป็นต้น 
 2.13 การประเมินผลต้องค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพท่ี
ไม่เท่ากัน ดังนั้นการก าหนดเกณฑ์ การประเมินควรมีเกณฑ์ท่ีต่างกัน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากลาย และสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผล
การเรียนของผู้เรียน 
 2.14 ด้านการแนะแนวควรคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจ าช้ัน และคณะอนุกรรมการแนะแนว ตลอดจน
ให้ครูแนะแนวอยู่ในคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และจัดให้มีการอบรมเรื่องการ
แนะแนวให้ค าปรึกษานักเรียน  
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1)  สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) โดย
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาจ านวน 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนผู้ให้ข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ ตามกรอบแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ 

(frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และน า
ผลท่ีได้มาหาแนวการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) โดยผู้ให้ข้อมูล
ตอบแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีข้อค้นพบสรุปได้ ดังนี้ 

 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงมัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การแนะแนว การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา การวางแผนด้านวิชาการ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
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ทางวิชาการ  ยกเว้นด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง  

 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา แนวทางการด าเนินการการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น มีแนวทางในการ
พัฒนาดังติอไปนี้ 

     2.1. ศึกษาวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จัดท าขึ้น ตลอดจนจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น 

  2.2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อก าหนดจุดเน้นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ 
สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมากขึ้น ควรด าเนินการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นอย่างจริงจัง มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้ครูและผู้รับผิดชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรท้องถิ่น ได้เข้ารับการพัฒนา
อบรมเกี่ยวกับการจัดท าสาระหลักสูรท้องถิ่น 

  2.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อเป็นข้อมูล
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ควรศึกษาข้อมูลผลการประเมินการใช้สาระหลักสูตรท้องถิ่นของ
สถานศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบัน 

    2.4  การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ควรส ารวจความต้องการของชุมชน เปิดโอกาสให้
ภาคี 4 ฝุาย ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

   

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดังนี้  

 1.จากผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ในระดับปานกลาง ท้ังนี้
เพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และ
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ผู้บริหารสถานศึกษายังสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
ตลอดเล็งเห็นความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ เพราะวิชาการสามารถพัฒนาคนทางด้านสติ 
ปัญญา ความรู้และความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในสังคม สอดคล้องกับ ภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.
2545 ก าหนดให้มุ่งกระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์
ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุาย นับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด 
ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2545 จะช่วยให้มีคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และ
บริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ท าให้การจัดการศึกษาในท้องถิ่นดีข้ึน ดังนั้น การบริหารงาน
วิชาการจึงเป็นภารกิจส าคัญของการจัดการศึกษาในโรงเรียน ท่ีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน 
และท้องถิ่นร่วมมือกัน  จึงท าให้โรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) มีแผนกลยุทธ์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การบริหารจัดการศึกษา โดยท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) มีผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย และท าให้การบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยอังคณา  มาศเมฆ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพ
ผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

        นอกจากนั้นแล้ว ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และความร่วมมือของครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้การบริหารวิชาการในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)    
ตามแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ัง 17 ด้าน มีผลการวิจัยอยู่วิจัยอยู่ใน
ระดับมาก  ผลดังกล่าวแยกพิจารณาด้านท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
และด้านท่ีมากท่ีสุด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

 ด้านท่ีมีการปฏิบัติน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้าย สามารถอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆได้
ดังนี้ 

  1.1 ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น  รายด้านศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของการสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาสถานศึกษา  การจัดหาคู่มือ แนวการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามาให้ครู แต่ยังปฏิบัติบาง
ด้านอย่างไม่เต็มท่ี เช่น ด้านการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง ด้าน
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การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน และด้านการจัดท าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ท้องถิ่น  และอาจจะเป็นเพราะว่าสถานศึกษาอาจจะยังไม่น าความต้องการความคิดเห็นของผู้ปกครอง
ชุมชนมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างจริ ง จัง  ซึ่ งถือว่ ายั ง ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้ก าหนดบทบาทของสถานศึกษาไว้ดังนี้  1) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น ท่ีส านักงานเขตพื้นการศึกษาจัดท าไว้ 2) วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อก าหนดจุดเน้น
หรือประเด็นท่ีสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาให้ความส าคัญ 3) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 4) จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เพื่อน าไปจัดท า
รายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง 5) ผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติ  

  1.2  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีค่าปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย การ
พัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ จัด
อบรมเกี่ยวกับการท าวิจัย สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย  และสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานตาม
เวทีประชุมวิชาการต่างๆ และส่ือต่างๆ เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ด้วย
เหตุผลดังกล่าวท าให้การบริหารวิชาการในโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของมูนา จารง ท่ีศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตล่ิงชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา 
เขต 2 พบว่า ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ผู้บริหารก าหนดนโยบายและแนวทางในการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้และ
กระบวนการท างานของนักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา รองลงมาคือผู้บริหารสนับสนุนให้ครู
รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนให้ครูน า
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และผู้บริหาร
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  

  1.3 ด้านการนิเทศการศึกษา มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษามีการจัดนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีกระบวนการต่ออย่างเป็นระบบ 
และเช่ือมโยงกับระบบการนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อีกท้ังผู้บริหารยังสร้าง
ความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างาน
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ร่วมกัน และเป็นกระบวนการท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับครู ไม่ใช่เป็นการ
จับผิดแต่อย่างใด สอดคล้องกับงานวิจัยของ มูนา จารง ท่ีพบว่า ด้านการการนิเทศการศึกษา มีค่า
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับวิมล เดชะ ท่ีได้ศึกษาเรื่ องการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า การบริหารงาน
วิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีการส ารวจวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการในการวางแผนงานนิเทศ
วิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการด าเนินงานนิเทศภายใน การวางแผน
จัดท าโครงการนิเทศตามลักษณะงานภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนในโรงเรียนแบบหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน ให้ด าเนินไปตามเปูาประสงค์ของ
สถานศึกษา  

  1.4 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการแลกเปล่ียนความรู้ จึงด าเนินการให้สถานศึกษา
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้กับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสถาบันอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรมแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ และสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชน
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ท้ังนี้เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้นี้จะช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิราภรณ์ พรมนาทม ท่ีได้ท าวิจัยเรื่อง การ
บริหารวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ค่าปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การบริหารวิชาการควรเน้นในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันท่ีจัดการศึกษาของผู้บริหารศึกษา
สถานศึกษา  ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญในการจัดการศึกษา เพราะสถานศึกษาจะอยู่แบบโดดเด่ียวไม่ ได้
จะต้องมีสภาวะแวดล้อมภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ บุคคลท่ีอยู่ในชุมชน
นั้น ลืมแม้กระท่ังสถาบันท่ีจัดการศึกษาเหมือนกัน ในการจัดการศึกษาไม่ได้จัดเฉพาะให้นักเรียนมี
ความรู้ในสถานศึกษาเท่านั้น นักเรียนยังต้องน าความรู้ไปใช้ในครอบครัวและในสังคมรอบตัว ดังนั้น
สถานศึกษาท่ีผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพท้ังทางด้านวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม
แล้ว ย่อมแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จการจัดการศึกษา-ของสถานศึกษานั้นด้วย 

 นอกจากนั้นผลการวิจัยด้านท่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก สามารถอภิปรายผลในประเด็น
ต่าง ๆได้ดังนี้ 
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  1.5 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นว่า หลักสูตรถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนให้
สถานศึกษาจัดการเรียนสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง สถานศึกษาจึงการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 
และจะต้องมีการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวท าให้การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากและมากเป็นอันดับท่ี 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วชิราภรณ์ พรมนาทม ท่ีได้ศึกษา การบริหาร
วิชาการท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การบริหารวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ี
ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติมากเป็นอันดับแรก คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอาจเป็นเพราะการ
พัฒนาหลักสูตรเป็นส่ิงส าคัญในการวางแผนและการด าเนินการในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องมีหลักสูตร เพราะหลักสูตรเป็นพื้นฐานในการจัด
การศึกษา หลักสูตรจึงต้องได้รับการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผู้บริหาร
และครูต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรนอกเหนือจากหน้าท่ีสอน และต้องมีกระบวนการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของมุนา 
จารง ที่ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์
เครือข่ายตล่ิงชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบว่า ด้านการพัฒนา
หลักสูตรในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

  1.6 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะครูผู้สอนจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล   จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้
ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา รวมท้ังปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกั บ 
งานวิจัยของ มูนา จารง ท่ีพบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาพรวมออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหารจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดสอดคล้องกับความสนใจและ
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ความถนัดของผู้เรียน โดย ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รองลงมาคือผู้บริหารจัดการเรียนการ
สอน โดยผสมผสาน สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ท่ีดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถ
จัด บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มี ความรอบรู้รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้ผู้สอนและผู้เรียน 
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ ตามล าดับ 

  1.7 ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ค่าปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ และด าเนินการจัดท าเอกสาร
หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา รวมถึง
สถานศึกษามีการประเมินผลการเรียนทุกช้ัน โดยการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และ
อนุมัติผลการเรียนจะต้องถูกต้องตามระเบียบ หลังจากนั้นก็มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและ
ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยนิลวรรณ วัฒนา ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับการปฏิบัติงานบริหารวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการวัดประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน มีระดับการปฏิบัติงานในระดับมาก  

  1.8 ด้านการแนะแนว ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและ
ครูร่วมกันก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยผู้บริหาร
สนับสนุนให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดระบบงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีการก ากับ นิเทศติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของมูนา จารง ท่ีพบว่า ด้านการแนะแนว ภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้บริหาร ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนว
เป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนใน สถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะ
แนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี ค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม
และสนับสนุนการดา เนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารจัด
ระบบงานและโครงสร้างองค์กร แนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
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  1.9 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ค่าปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่าง
เป็นระบบ โดยผู้บริหารและครู ร่วมกันการก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพิ่มเติม ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน มีการจัดระบบบริการและ
สารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และจัด
แผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นก็ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาโดย
สร้างระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี
(SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา ทองหง า ได้
ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
บริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยด าเนินการพัฒนางานตามแผน ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียม ากท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เปูาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาและตัวช้ีวัดของ
สถานศึกษา และส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  1.10 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ค่าปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา โดยให้ครูผู้สอนพิจารณาคัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถานศึกษานั้น 
ๆ เพราะการคัดเลือกแบบเรียนเป็นส่ิงส าคัญท่ีท าให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย มีการจัด
ประชุมภาคี 4 ฝุาย เพื่อตรวจ พิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัด
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนั้นผู้บริหารยังสนับสนุนให้ครูจัดท าแบบฝึกหัด ใบความรู้ 
เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัย มูนา จารง ท่ีพบว่า ด้านการคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
ผู้บริหารศึกษา วิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับ 
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการ เรียนการสอน รองลงมาคือ
ผู้บริหารตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ 
แบบฝึกหัดใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบกาเรียนการสอน และผู้บริหาร พิจารณาการจัดท าหนังสือ
เรียน หนังสือเสริมประสบการณ์หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
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 2. แนวในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
จากการน าข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด มาหาแนวทางในการปรับปรุง และด้านท่ีมากท่ีสุด มา
หาแนวทางในการพัฒนา โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

  2.1 ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น มีแนวทางในการปรับปรุงดังต่อไปนี้ สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  ควรให้ความส าคัญกับคนในชุมชน ควรเปิดโอกาสให้
ภาคี 4 ฝุาย ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในแสดง
ความคิดเห็น และความต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น สถานศึกษาควร
ส ารวจความต้องการของชุมชน เชิญปราชญ์ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของ
สถานศึกษา เพื่อมาจัดท าให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นท่ีได้ตามต้องการของชุมชน สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังควรพัฒนาครูและผู้มีส่วนรับผิดชอบให้มีองค์ความรู้ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้ครูและผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดท าและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา 

  2.2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  มีแนวทางในการ
ปรับปรุงดังต่อไปนี้  ควรส่งเสริมการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดอบรมเรื่องการท า
วิจัย สนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดท าส่ือนวัตกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงานตามเวทีประชุมวิชาการต่าง ๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มณีรัตน์ พันธ์แก่น ท่ีได้ศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา ส านักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในช้ันเรียน 
และน าผลการวิจัยของตนเอง มาพัฒนาการเรียนการสอนและควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือ
ประสานขอความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการเผยแพร่ 

  2.3 ด้านการนิเทศการศึกษา มีแนวทางในการปรับปรุงดังต่อไปนี้ สถานศึกษาควรมี
การพัฒนาหลักสูตรให้อย่างสม่ าเสมอ และมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

  2.4 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีแนวทางในการปรับปรุง
ดังต่อไปนี้ ควรจัดโครงการบริการชุมชน เป็นโครงการท่ีนักเรียนไปให้ความรู้แก่คนในชุมชน หรือ ไป
แลกเปล่ียนความคิดกับคนในชุมชน เช่น โครงการพี่สอนน้อง โครงการฝึกอาชีพ เป็นต้น ถือว่าเป็น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการศึกษา ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้น Active learning ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ 
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  2.5 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
สถานศึกษาควรสร้างความรู้ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ครูมีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน ควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้อย่างสม่ าเสมอ และเป็นระยะสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา 
พุ่มพวง ท่ีศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   ท่ีกล่าวว่า สถานศึกษา
ควรจัดการอบรม ส่งเสริมครูผู้สอน ชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาให้ถูกต้อง มีการระดมความคิด เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ท่ีถูกต้อง และมีทิศทางการพัฒนาท่ีตรงกันในการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

  2.6 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางในการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควร
ส่งเสริมครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเอง ท้ังพัฒนาด้วยตนเองใช่การเข้ารับการอบรมจากสถ านท่ี
ฝึกอบรม หรือการอบรมออนไลน์ ส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น Active learning เสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนาการผู้เรียน โดยใช้ PLC โดยให้ครูร่วมกลุ่มกันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

  2.7 ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางใน
การพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งนักเรียนมีศักยภาพท่ีไม่เท่ากัน 
ดังนั้นการก าหนดเกณฑ์ การประเมินควรมีเกณฑ์ท่ีต่างกัน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากลาย และ
สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียน นอกจากนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้เรื่องของการวัดผล ประเมินผลและการ
เทียบโอน เช่น การอบรม เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางค์ ล้ิมเจริญ ท่ีได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการ กับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่ีมี
ข้อเสนอแนะว่า การบริหารงานวิชาการด้านการบริหารการวัดและการประเมินผลควรมีการส่งเสริม
อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวัดและการประเมินผล เพื่อการวัดและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

  2.8 ด้านการแนะแนว มีแนวทางในการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ท าหน้าท่ีครูแนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจ าช้ัน 
และคณะอนุกรรมการแนะแนว ตลอดจนให้ครูแนะแนวอยู่ในคณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และจัดให้มีการอบรมเรื่องการแนะแนวให้ค าปรึกษานักเรียน  
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  2.9 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีแนวทาง
ในการพัฒนาดังต่อไปนี้ ควรให้ความรู้แก่ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา และควรด าเนินการให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

  2.10 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา มีแนวทางในการ
พัฒนาดังต่อไปนี้  ควรมีการตรวจพิจารณาคุณภาพของแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนอย่างจริงจัง โดยต้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในแผนการ
สอน  และจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดท าส่ือ   

 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังนี้ 

 1. จากการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร และครูต่างเล็งเห็นความส าคัญของการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ท่ีสามารถท าให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เมื่อแยกวิเคราะห์รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 16 ข้อ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 ข้อ และมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ  ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  รายด้านศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ดังนั้น 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาควรเปิดให้โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรอื่น ๆ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากกว่า ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูมี
ความรู้ในด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของการสนับสนุนให้ครูมี
ความรู้ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษา  การจัดหาคู่มือ แนวการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษามาให้ครู แต่ยังปฏิบัติบางด้านอย่างไม่เต็มท่ี เช่น ด้านการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อก าหนดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง ด้านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน 
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และด้านการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น  

 2. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุ
กูล) ผู้บริหารควรมีการสนับสนุนให้ครูมีความรู้ในหลาย ๆ ด้านอย่างครอบคลุม เช่น ความรู้เรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
เป็นต้น ในขณะเดียวกันจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานต่าง ๆให้เพียงพอ ด้านการ
พัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น ควรด าเนินการ
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นอย่างจริงจัง มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  ควรให้ความส าคัญกับคนในชุมชน ควร
เปิดโอกาสให้องค์กรอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น ควรส ารวจความต้องการของชุมชน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อมา
จัดท าให้เกิดหลักสูตรท้องถิ่นท่ีได้ตามต้องการของชุมชน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง 
นอกจากนั้นยังควรพัฒนาครูและผู้มีส่วนรับผิดชอบให้มีองค์ความรู้ พร้อมท้ังส่งเสริมให้ครูและ
ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  มีแนวทาง
ในการปรับปรุงดังต่อไปนี้  ควรส่งเสริมการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดอบรมเรื่อง
การท าวิจัย สนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการจัดท าส่ือนวัตกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงานตามเวทีประชุมวิชาการต่าง ๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีรัตน์ พันธ์แก่น ท่ีได้ศึกษาเรื่องปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยใน
ช้ันเรียน และน าผลการวิจัยของตนเอง มาพัฒนาการเรียนการสอนและควรส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์หรือประสานขอความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการเผยแพร่ ด้านการ
นิเทศการศึกษา มีแนวทางในการปรับปรุงดังต่อไปนี้ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้อย่าง
สม่ าเสมอ และมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรอย่ างต่อเนื่อง ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีแนวทางในการปรับปรุงดังต่อไปนี้ ควรจัดโครงการบริการชุมชน เป็นโครงการ
ท่ีนักเรียนไปให้ความรู้แก่คนในชุมชน หรือ ไปแลกเปล่ียนความคิดกับคนในชุมชน ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ควรสร้างความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติ มีการพัฒนาหลักสูตรให้
อย่างสม่ าเสมอ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเอง ด้าน
การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ ควรค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
การก าหนดเกณฑ์ การประเมินควรมีเกณฑ์ท่ีต่างกัน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากลาย ด้านการ
แนะแนวควรคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ด้านการพัฒนาระบบ
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ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ควรให้ความรู้แก่ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และควร
ด าเนินการอย่างส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษาควรมีการตรวจพิจารณาคุณภาพของแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอนอย่างจริงจัง โดยต้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และควรจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับจัดท าส่ือ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการบริหารวิชาการ เพื่อทราบว่าผู้บริหารได้
ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษา หรือไม่ 

 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน 

 

 

 

 

 
 
 



 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

ภาษาไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553. 

กิ่งแก้ว  เฟื่องศิลา “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเด่ือ (ศรีวิทยากร)” (การค้นคว้า
อิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558),  

จนัทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพบ์ุ๊ค 
พอยท,์ 2552). 

ทินพันธ์  บุญธรรม  “ การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
ที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ สังกัด านักงานเขตพิ้พนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   ” 

 )ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2556(,  

ธีระ รุญเจริญ, การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แอล. ที.เพรส., 2550). 
ธีระพร อายุวัฒน์ “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด

เล็ก” (ดุษฏีนิพนธ์ปริญญาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552) 

นิลวรรณ วัฒนา.  “การศึกษาสภาพการบริหารวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดชลบุรี” (ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2556), 

บุญเล้ียง ทุมทอง, การพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553),  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 2553). 
ภาวนี  ธ ารงเลิศฤทธิ์  “การบริหารจัดการหลักสูตรในโรงเรียน บริหารให้เป็นจัดการให้ ดี ” 

วารสารวิชาการ ฉบับท่ี 1, (มกราคม – มีนาคม, 2553). 
มณีรัตน์ พันธ์แก่น.“ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตบางนา 

สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา,2557). 

มูนา จารง. “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่าย
ตลิ่งชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2” (ปริญญาครุศาสตรม
หาบัณฑิต  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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ยะลา, 2560), 
วชิราภรณ์ พรมนาทม   .“การบริหารวิชาการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ”   )ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553(, 

วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒนผล, จากหลักสูตรแกนกลางสู่หลักสูตรสถานศึกษากระบวนทัศน์ใหม่
การพัฒนา, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2553). 

วิภา ทองหง า “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ดุษฏีนิพนธ์
ปริญญาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554),  

วิมล เดชะ “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2559),  

ศรัณยา ขวัญทอง, “การจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอ าเภอท้ายเหมือง เขต
พื้นที่การศึกษาพังงา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553). 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “สรุปผลการวิจัย PISA 2015,” 2559. 
สุรางค์ ล้ิมเจริญ  .“การบริหารงานวิชาการ กับความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ”   )ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีราชมงคล  
มหาวิทยาลัยธัญญบุรี,2557), 

สิริกร  ทิติยวงษ์ “การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556),  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 
2545). 

________, คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2550). 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับประถมศึกษา , 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554). 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารโรงเรียน “ใน
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โครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2556). 

ส านั ก ง านปลัดกระทรวง ศึกษาธิ การ  กระทรวง ศึกษาธิ การ ,แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 – 2564 ),(กรุงเทพฯ:ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศีกษาธิการ,2559). 

ส านักงานพัฒนาความก้าวหน้า, ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพผู้บริการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ 
 ใหม่, (กรุงเทพฯ : เอส.พี.เอ็น.การพิมพ์, 2553). 

ส านักทดสอบทางงการศึกษา, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554),  

อภิชา พุ่มพวง “ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6” (ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2559) 

อังคณา  มาศเมฆ  “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา  
ท้องถ่ินที่ 5  ”    )ปริญญาศึกษาศ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2557(, 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข  

แบบสอบถามเพือ่งานวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด )นครผลประชานุกูล(  

................................................................................................................................  

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนวัดท่าพูด )นครผลประชานุกูล(  ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ จ านวน 53  ท่าน ได้แก่  ข้าราชการ
ครู โรงเรียนวัดท่าพูด )นครผลประชานุกูล(  แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที 2   ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด ( นครผลประชานุกูล)

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 
 ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพจริงท่ีปรากฏในสถานศึกษาของ

ท่านและตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ค าตอบท่ีได้จากความคิดเห็นของท่านนั้นจะน ามาวิเคราะห์

เป็นภาพรวมและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

คงได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากทุก ๆ ท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

    นางสาวพุทธชาติ  ศรีสุทธี 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร     
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด )นครผลประชานุกูล(  

.......................................................................................... 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ใน   ]   [หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อท่ี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

  ]   [ชาย                                       
  ]   [หญิง 

]   [ 

2 อายุ 
  ]   [30 ปีลงไป                                
  ]   [31 - 40 ปี 
  ]   [41 - 50 ปี                                 
  ]   [51 ปีข้ึนไป 

]   [ 

3 ระดับการศึกษา 
   ]   [ ปริญญาตรี 

  ]   [ปริญญาโท                                
  ]   [ปริญญาเอก 

  ]   [อื่น  ๆ )โปรดระบุ(...........................................................  

]   [ 

4 ประสบการณ์ในการท างาน 
  ]   [10 ปีลงไป                                

  ]   [11 - 20 ปี 
  ]   [21 - 30 ปี                                 
  ]   [31 ปีข้ึนไป 

]   [ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด )นครผลประชานุกูล(  

ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

            โดยพิจารณาดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
1 .การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้    
   ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 

     
 

1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้น 

     
]   [ 

2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นท่ี
สถานศึกษาให้ความส าคัญ 

     
 [  ]  

3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาและชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลจัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น 

     
]   [ 

4 การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

     
]   [ 

2 .การวางแผนงานด้านวิชาการ       
5 การก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      ]   [ 
6 การก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้      ]   [ 
7 การก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล และการ

เทียบโอนผลการเรียน 
     

]   [ 
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ข้อที่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
8 การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 
     

]   [ 

9 การก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

     
]   [ 

10 การก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 

     
]   [ 

3 .การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา       
11 การจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      ]   [ 
12 การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุก

ช่วงช้ัน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

]   [ 

13 การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน      ]   [ 
14 การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 

ต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     

[   ]  

15 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

     
]   [ 

4 .การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       
16 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     

]   [ 

17 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

     
]   [ 

18 การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียน 

     
]   [ 

19 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาและรายงานผลต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

     
]   [ 
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ข้อที่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
5 .การพัฒนากระบวนการเรียนรู้       

20 การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

     
]   [ 

21 การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 

     
]   [ 

22 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่าน และใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     
]   [ 

23 การจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการสาระความรู้
ต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

     

]   [ 

6 .การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน 
   ผลการเรียน 

     
 

24 การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ 

     
   []  

25 การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

     
]   [ 

26 การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และ
อนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ 

     
]   [ 

27 การประเมินผลการเรียนทุกช่วงช้ัน      ]   [ 
28 การจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล

การเทียบโอนผลการเรียน 
     

]   [ 
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ข้อที่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
7 .การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา       

29 การก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
ท างานของนักเรียน 

     
]   [ 

30 การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ
ในการเรียนรู ้

     
]   [ 

31 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย      ]   [ 
32 การผสมผสานและบูรณาการความรู้อย่าง

หลากหลายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
     

]   [ 

8 .การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้       
33 การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
     

[   ]  

34 การจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

     
]   [ 

35 การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

     
]   [ 

36 การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้
เพื่อการศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 

     
]   [ 

9 .การนิเทศการศึกษา       
37 การสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้

เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกัน 

     
]   [ 

38 การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ท่ัวถึงและต่อเนื่องเป็นระบบ 

     
]   [ 
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ข้อที่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
39 การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เช่ือมโยงกับ

ระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

     
]   [ 

10 .การแนะแนว       
40 การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะ

แนวเป็นองค์ประกอบ 
     

]   [ 

41 การจัดระบบงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

     
]   [ 

42 การสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าการ 
แนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     
]   [ 

43 การดูแล ก ากับ นิเทศติดตามและสนับสนุนการ
ด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

     
]   [ 

11 .การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน  
     การศึกษา 

     
 

44 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและความ
ต้องการของชุมชน 

     
]   [ 

45 การจัดระบบบริการและสารสนเทศ โดยจัด
โครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

     
]   [ 

46 การจัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษา 

     
]   [ 

47 การด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้าง
ระบบการท างานท่ีเข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม 

     
]   [ 
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ข้อที่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
48 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

     
]   [ 

49 การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี)SAR (
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

     
]   [ 

12 .การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ       
50 การจัดกระบวนการเรียนรูร้่วมกับบุคคล ครอบครัว 

องค์กร ชุมชน และสถาบันอื่น 
     

]   [ 

51 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

     
]   [ 

52 การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรมการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

     
]   [ 

53 การเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ      ]   [ 
54 การสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและความต้องการ 
     

]   [ 

13 .การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ       
55 การระดมทรัพยากร วิทยากรภายนอก และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการศึกษา 
     

]   [ 

56 การให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่น ๆ  

     
]   [ 

57 การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การสร้างความสัมพันธ์อันดี 

     
]   [ 
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ข้อที่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
14 .การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล   
     ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และ   
     สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

     
 

58 การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่ม
ความพร้อมให้กับบุคคล ชุมชนและสถาบันสังคมอื่น
ท่ีร่วมจัดการศึกษา 

     
]   [ 

59 การร่วมกับสถาบันอื่นจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

     
]   [ 

60 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบันสังคมอื่น 

     
]   [ 

61 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันสังคมอื่นได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและ
จ าเป็น 

     
]   [ 

15 .การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้าน  
     วิชาการของสถานศึกษา 

     
 

62 การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพื่อจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 

     
]   [ 

63 การน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

     
]   [ 

64 การตรวจสอบและประเมินผลระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาไป
ปรับปรุงให้เหมาะสม 

     
]   [ 

16 .การนิเทศการศึกษา       
65 การศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนท่ีมี

คุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
     

]   [ 

66 การจัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ 
แบบฝึกหัด ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 

     
]   [ 



  112 

ข้อที่ การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
67 การตรวจและพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือ

เสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัดเพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

     
]   [ 

17 .การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา       
68 การร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการ

จัดหาและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษา 

     
]   [ 

69 การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาโดยจัดต้ังเครือข่ายทางวิชาการเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

     
]   [ 

70 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากร ในการ
จัดการ ผลิตใช้ และพัฒนาส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

     
]   [ 
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ภาคผนวก ค  

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ( focus group discussion) 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

1. ท่านคิดว่าควรมีแนวทางด าเนินการการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไร 

-ประเด็นการวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิน่ท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าขึ้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-ประเด็นวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นท่ีสถานศึกษาให้ความส าคัญ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-ประเด็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลจัดท า

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-ประเด็นการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ

ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ( focus group discussion) 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

1. ท่านคิดว่าควรมีแนวทางด าเนินการการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้อง

กับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.   ข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) 

เพิ่มเติม ด้านอื่น ๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….............................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพุทธชาติ  ศรีสุทธี 
วัน เดือน ปี เกิด 21 สิงหาคม พ.ศ. 2522 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2544  ส าเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เอกคณิตศาสตร์    

                     สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  จังหวดักรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. 2558  ศึกษาต่อระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
                     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                     วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม   
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