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 The purposes of the research were to determine 1) the participation of               
school committee of private school in Suphanburi Province 2) the academic affairs 
administration of private school in Suphanburi Province and 3) the relationship 
between participation of school committee and academic affairs administration                 
of private school in Suphanburi Province. The sample uses in this research were            
27 private schools. The 6 respondents in each school were a director, deputy 
director, 2 school committees, and 2 teachers, with total of 162. The statistical used 
to analyze the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and Pearson’s product - moment correlation coefficient. 
 The findings of research revealed that: 

1. The participation of school committee of private school in Suphanburi 
Province as a whole was at a high level. 

2. The academic affairs administration of private school in Suphanburi 
Province as a whole was at a high level. 

3. The participation of school committee and academic affairs 
administration of private school in Suphanburi Province were related at .01 level of 
significance. 
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บทท่ี1  
บทนํา 

 

 ปจจุบันเราอยูในยุคของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางไมสิ้นสุด 
ทําใหประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็ว ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเมืองและการปกครอง สิ่งสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาในดานตางๆ 
คือ “คน” เพราะคนคือทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเครื่องมือท่ีพัฒนาคนใหมี
คุณภาพ คือ กระบวนการเรียนรูและการศึกษา 0

1 ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พ .ศ .2545 ไดใหความหมายของการศึกษาไววา การศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การ
อบรม การสรางจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 1

2 โดยความมุงหมายและ
หลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดออยางมี
ความสุข 2

3 ตรงตามกับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ท่ีมุง
พัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุล ท้ังดานรางกาย ความรู 
คุณธรรม มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดม่ันระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพ้ืนฐานรวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 3

4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ใชหลักการเชนเดียวกันกับท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท่ี
จะสงเสริมใหรัฐจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป อยางมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย จากนัยของ
รัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

                                                           
1 ส ําน ักร ับรองมาตรฐานและประเม ินค ุณภาพการศ ึกษา, ระบบการประก ันค ุณภาพ 

การศ ึกษา (กรุงเทพฯ : พ ิมพดี, 2547), 4.
           

 ึ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2
 กระทรวงศ ึกษาธิการ, พระราชบ ัญญัติการศ ึกษาแหงชาติ พุทธศ ักราช 2542 และที แกไข 

เพิ มเต ิม (ฉบ ับ  2) พ ุทธศ ักราช 2545  (กร ุงเทพฯ : โรงพ ิมพองคการร ับสงส ินคาและพ ัสด ุภ ัณฑ, 
2546), 2. 

3
 เรื่องเด ียวกัน, 5. 

4
 กระทรวงศ ึกษาธิการ, หล ักส ูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ ุทธศ ักราช 2551 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพช ุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), 4. 
 



2 

 

 

 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดวิสัยทัศนและบทบาทของการศึกษาไวอยางชัดเจน รวมท้ังเปดโอกาส
ใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการทางการศึกษา โดยอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย              
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนชุมชน และองคกรอ่ืนๆท่ีมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ดังนั้น การบริหารและจัดการศึกษาท่ีดี จึงมุงเนนท่ีจะ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรู มีคุณธรรม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การศึกษาเปนกระบวนท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคคลใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข ซ่ึงกระบวนการทางการศึกษาตองอาศัยหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามาดูแล ไดแก โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ซ่ึงประชานท่ัวไปเองก็มีสวนรวมในการชวยจัดการการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดตามท่ี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาของทองถ่ิน
เปนอยางมาก ในมาตรา80 (4) กําหนดใหรัฐสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือใหองคกรทองถ่ิน ชุมชน 
องคกรทางศาสนา และเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือรวมพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ ประกอบกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี
11(2555-2559) ไดกลาวไวถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาและสรางเครือขายทางการศึกษา เพ่ือใหการศึกษามีการพัฒนาเพ่ือ
แขงขันกับสังคมโลกในปจจุบันได 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2545               
ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานโรงเรียนไว 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ซ่ึงการบริหารงานวิชาการถือเปนงานท่ี
ผูบริหารควรใหความสําคัญเปนอันดับแรก ท้ังนี้การบริหารงานวิชากรตองเปนไปตามขอบขายท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 17 ดาน 1)การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 2)การวางแผนงานดานวิชาการ 3)การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5)การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6)การวัดผล 
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7)การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8)การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9)การนิเทศการศึกษา 10)การแนะแนว 11)การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12)การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ 13)การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน                      
14)การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15)การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา 16)การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 17)การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
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ปญหาการวิจัย 
จากการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการมีสาวนรวมในการจัด

การศึกษาตามท่ีรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดไวนั้น ยังขาดความรูและ
ความเขาใจในบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียน
เอกชน มีการเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเขามามีสวนรวมใหการแสดงความคิดเห็นใน
ดานตางๆ รวมท้ังการบริหารจัดการงานวิชาการโดยแสดงความคิดเห็นผานตัวแทนผูปกครองจริง              
แตยังไมกลาเขามามีบทบาทมากเนื่องจากโรงเรียนเอกชนเปนสถานศึกษาท่ีดําเนินการโดยเจาของท่ี
เปนผูบริหารเปนผูท่ีบทบาทใหการบริหารจัดการในทุกดาน 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนกับการบริหารจัดการงานวิชาการโรงเรียนเอกชน เพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารจัดการงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี                             
2. เพ่ือทราบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับ                    

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ขอคําถามการวิจัย 
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับใด 
2. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับใด 
3. การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน    
 มีความสัมพันธกันหรือไม  

 

สมมติฐานการวิจัย 
ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย  โดยอาศัยแนวทางจากทฤษฎี แนวคิด หลักการ เพ่ือเปน

แนวทางในการตั้งสมมติฐานดังนี้ 
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับ             
 ปานกลาง 
2. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับปานกลาง 
3. การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน   
 มีความสัมพันธกัน 
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ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 
 ในการทําการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอตามแนวคิดของ แคทซ และคาหน(Katz and 
Kahn) ท่ีไดกลาวไววา องคการเปนระบบท่ีประกอบดวยองคประกอบหรือสวนสําคัญ คือ ตัวปอน 
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซ่ึงองคประกอบท้ัง 3 สวนนี้ มีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกันโดยทํางานรวมกันเปนวัฏจักร ในขณะเดียวกันจะมีการใหขอมูลยอนกลับ(feedback) 
ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหระบบยืนยาวอยูได นอกจากนี้ ระบบยังมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
(context) โดยระบบจะไดรับตัวปอนจากสภาพแวดลอมและระบบจะสรางผลผลิตใหสภาพแวดลอม 4

5 
ซ่ึงในระบบของการบริหารการศึกษานั้น ปจจัยนําเขา(input) ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ การบริหารจัดการ ทางดานกระบวนการ(process)นั้นประกอบดวย การบริหาร การจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศติดตาม และประเมินผล จนเกิดเปนผลผลิต(output) ซ่ึงเปนผลลัพธมาจาก
กระบวนการผลิต ไดแก ผลการปฏิบัติงานดานตางๆ คุณภาพของผูเรียน ความพึงพอใจของคร ู
ผูปกครอง5

6 ซ่ึงปจจัยนําเขา(input) กระบวนการ(process) และผลผลิต(output) มีความสัมพันธกัน 
 การมีสวนรวมมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับขอบขายของการมีสวนรวม            
ไวดังนี้  ชูชาติ พวงสมจิตร แบงข้ันตอนการมีสวนรวมเปน 4 ข้ันตอน คือ 1)การมีสวนรวมในข้ันริเริ่ม
โครงการ 2)การมีสวนรวมในข้ันการวางแผน 3)การมีสวนรวมในข้ันดําเนินโครงการ 4)การมีสวนรวม
ในข้ันประเมินผลโครงการ 6

7 ศิริกาญจน โกสุมภ แบงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ออกเปน                   
8 ข้ันตอน คือ 1)การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 2)รวมสรางความสัมพันธกับประชาชนในชุมชน 3)รวมสราง
เครือขายในกลุมผูมีสวนรวม 4)รวมสรางกิจกรรม 5)รวมตอรองเพ่ือดําเนินงาน 6)รวมดําเนินงาน             
7)รวมประเมินผล 8)รวมกันรับผลประโยชนจากการดําเนินงาน 7

8 โคเฮน และอัพฮอฟฟ (Cohen and  

                                                           
5 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 

2nded. (New York : John Wiley & Son, 1978),20.   
6
 กระทรวงศ ึกษาธ ิการ, ค ูมือการบร ิหารสถานศ ึกษาท ี เปนน ิต ิบ ุคคล (กร ุงเทพฯ : องคการ 

รับสงสินคาและพ ัสดุภ ัณฑ, 2546), 32 
7
 ชูชาติ  พวงสมจิตร, “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม

ของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร,” (ปริญญานิพนธคุรุศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย2540),19. 

8ศิริกาญจน  โกสุมภ, “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
(วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), (บทคัดยอ) 
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Uphoff) ซ่ึงกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวม 4 แบบ คือ 1)การมีสวนรวมในการตัดสินใจ                    
2)การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3)การมีสวนรวมในผลประโยชน 4)การมีสวนรวมในการประเมินผล
8

9 
ในสวนงานบริหารวิชาการโรงเรียนเปนงานท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษาทุกระดับ 

ซ่ึ ง มีนั กการ ศึกษา ได เ สนอแนว คิด ไว หล ายแนวทาง  อา ทิ เช น  เฟ เบอร และ เ ชี ย ร รอน                 
(Faber and Shearron) ไดแบงงานวิชาการออกเปน 6 ดาน 1)การจัดวัตถุประสงคของหลักสูตร                 
2)การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 3)การนําหลักสูตรไปใช  4)การจัดอุปกรณการสอน 5)การนิเทศการสอน    
6)การสงเสริมครูประจําการ 9

10เซอรจิโอวานีและคณะ(Sergiovanni and others) ใหความเห็นวา
ขอบขายของงานวิชาการมีดังนี้  1)การตั้งปรัชญาการศึกษาข้ึนมาและตั้งวัตถุประสงคในการบริหาร
เพ่ือใหบรรลุปรัชญาการศึกษา  2)การจัดทําโครงการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 3)จัดใหมี
การประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ  4)สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอม
ท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงและ 5)จัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนใหเพียงพอ 1 0

11 และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดขอบขายงานบริหารวิชาการตามขอบขายและภารกิจ
การดําเนินงานวิชาการไว 17 งาน ซ่ึงผูวิจัยมีความสนใจศึกษา ดังนี้ 1)การพัฒนาหรือการดําเนินการ
เก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 2)การวางแผนงานดานวิชาการ  3)การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5)การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  6)การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7)การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  8)การพัฒนาและสงเสริมให มีแหลงเรียนรู 9)การนิ เทศการศึกษา                           
10)การแนะแนว  11)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12)การสงเสริม
ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13)การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองคกรอ่ืน 14)การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15)การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
ดานวิชาการของสถานศึกษา 16)การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 17)การพัฒนา
และใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดังแผนภูมิท่ี1 

                                                           
9
 John M. Cohen and Noman T. Uphoff, Rural Development Participation: 

Concepts and Measures for project Design, Implementation and Evaluation, accessed 
July 20, 2011, available from http://www.popline.org/node/499235 

10
 Charles   F.   Faber   and   Gilbert   F.   Sherron,   Elementary   School 

Administration Theory and Practice (New York : Rinchert and Winston, 1970), 212. 
11

 Thomas  J.  Sergiovanni  and  Others,  Educational  Governance  and 
Administration (New Jersey : Prentice – Hall, Inc., 1981), 267-268. 
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แผนภูมิท่ี 1 ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย 
ท่ีมา   : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 
2nded. (New York : John Wiley & Son, 1978),20.            
          : J.M.Cohen and N.T.Uphoft, “Participation’s Place in Rural Development : 
Seeking Clarity Through Specificity.”Word Development 8, 3 (1980), 224 
 : กระทรวงศ ึกษาธ ิการ, ค ูมือการบร ิหารสถานศ ึกษาท ี เปนน ิต ิบ ุคคล (กร ุงเทพฯ : องคการ 
รับสงสินคาและพ ัสดุภ ัณฑ, 2546), 32. 
. 

สภาพแวดลอม(context)  
–สภาพทางเศรษฐกิจ      
-สภาพทางสังคม           
- สภาพทางภูมิศาสตร 

ตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 

- กระบวนการจัดการ            
- บุคลากร                    
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 

- การบริหารจัดการ             
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง    
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

 

การบริหารงานวิชาการ 

- การจัดการเรียนการสอน 
– การนิเทศติดตามและ  
   ประเมินผล 

- คุณลักษณะพ่ึง   

ประสงคของนักเรียน                     
- ผลสัมฤทธิ์ของ 
นักเรียน                           

- คุณภาพการจัดการ
  

ขอมูลยอนกลับ
(feedback) 
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ขอบเขตการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน             
โดยใชแนวคิดของของโคเฮน และอัพฮอฟฟ (Cohen and Uphoff) ซ่ึงกําหนดรูปแบบของการมีสวน
รวม 4 แบบ คือ 1)การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2)การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3)การมีสวนรวม
ในผลประโยชน 4)การมีสวนรวมในการประเมินผล 1 1

12 ในสวนของการบริหารงานวิชาการ ใชตาม
ขอบขายและภารกิจการดําเนินงานวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก               
1)การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 2)การวางแผน
งานดานวิชาการ 3)การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
5)การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6)การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน         
7)การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8)การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู            
9)การนิเทศการศึกษา 10)การแนะแนว 11)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 12)การสงเสริมชุมชนในมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13)การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 14)การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15)การจัดทําระเบียบ
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 16)การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชใน
สถานศึกษา 17)การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา12

13 ดังแผนภูมิท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 J.M.Cohen and N.T.Uphoft, “Participation’s Place in Rural Development : 
Seeking Clarity Through Specificity,” Word Development 8, 3 (1980) : 224. 

13
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550.                
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550),28-51 
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แผนภูมิท่ี 2 ขอบเขตการวิจัย 
ท่ีมา       : J.M.Cohen and N.T.Uphoft. “Participation’s Place in Rural Development : 
Seeking Clarity Through Specificity.” Word Development 8, 3 (1980) : 224. 
            : กระทรวงศ ึกษาธ ิการ, ค ูมือการบร ิหารสถานศ ึกษาท ี เปนน ิต ิบ ุคคล(กร ุงเทพฯ : องคการ  
              รับสงสินคาและพ ัสดุภ ัณฑ, 2546), 32 

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
1. การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 
2. การวางแผนงานดานวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 
7.การวิ จั ย เ พ่ื อ พัฒนา คุณภาพการ ศึกษา ใน
สถานศึกษา 
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
12. การสงเสริมชุมชนในมีความเขมแข็งทาง
วิชาการ 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชใน
สถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

การมีสวนรวมของ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. การมีสวนรวม หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา ท้ังในการแสดงความคิดเห็น การรวมวางแผน ตัดสินใจ รวมใหขอเสนอแนะ 
รวมสนับสนุน สงเสริม รวมกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา กํากับติดตามการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชน หมายถึง คณะบุคคลท่ีไดรับคัดเลือกเปนผูแทน
ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ ใหเขามาทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โดยมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 สําหรับโรงเรียนเอกชน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.)  

3. การบริหารจัดการงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ตาม
ขอบขายและภารกิจการดําเนินงานวิชาการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว 
คือ การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน การวางแผน
งานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา          
การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมชุมชนในมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกร
อ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา           
ซ่ึงสามารถนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จในการบริหารจัดการงานวิชาการ 

4. โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี หมายถึง สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี              
ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยขออนุญาตจัดตั้งและเปดดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 ภายใตการกํากับดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                                                                                               
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนกับการบริหารจัดการงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ทําการศึกษาจากขอมูลตํารา เอกสาร แหลงความรูตางๆ พรอมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีสาระท่ี
เก่ียวของกับ การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การบริหารจัดการงานวิชาการ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ความหมายของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของชุมชนหรือประชาชน เปนวิถีทางท่ีสําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้น การใหชุมชนหรือประชาชนมามีสวนรวมในการพัฒนาจึงเปนแนวคิดท่ีไดรับการกลาวถึงอยาง
แพรหลายอยูในปจจุบัน นักการศึกษาไดใหความหมายของการมีสวนรวม (Participation) ไวหลาย
ประการ ซ่ึงมีความหมายกวางและใชในบริบทท่ีแตกตางกัน ไวดังนี้ 
 ชูชาติ  พวงสมจิตร กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาใหประชาชนเขามามีสวน
รวมคิด รวมตัดสินใจและรับผิดชอบดําเนินการ ในกิจการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 0

13 
  รัตติกร  ผรณสุวรรณ กลาววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการเขาเปนคณะกรรมการและรวม
ดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาในภาพรวมท่ีทําใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ไดรับประโยชนสูงสุดจากกิจกรรมนั้น โดยกิจกรรมการมีสวนรวมในการกําหนดความสําคัญของปญหา 
การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การไดรับประโยชน การติดตามและประเมินผล 1

14 
  
 

                                                           
13ชูชาติ  พวงสมจิตร , “สถานศึกษากับชุมชน,” ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ

สถานศึกษา หนวยท่ี 8-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 189. 

14รัตติกร  ผรณสุวรรณ, “การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษากับหนวยงานเครือขาย” 
(วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการและ
ความเปนผูนําทางการศึกษา ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 36. 
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 พจนีย  ม่ังค่ัง ใหความหมายของการมีสวนรวมกับชุมชน หมายถึง ความรวมมือระหวางชุมชน
กับโรงเรียน และระหวางโรงเรียนกับชุมชน โดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมในการดําเนินงาน 
มีสวนรวมในการรับผลประโยชน และมีสวนรวมในการประเมินผล 2

15 
 ฉลาด  จันทรสมบัติ กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามารวมดําเนินกิจกรรม ตั้งแตการศึกษาปญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแกไขปญหา 
และการประเมินรวมกัน เพ่ือขับเคลื่อนใหกิจกรรมนั้นดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ 
มีสวนรวม คือ หลักรวมคิดรวมทํา รวมตรวจสอบ รวมรับผิดชอบ ความหมายของการมีสวนรวมเปน
การกระทํารวมกันของบุคคลในกระบวนการพัฒนามี 2 ลักษณะ ไดแก การมีสวนรวมเปนวิธีการนําเอา
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนไปสูเปาหมายของการพัฒนาท่ีวางไวกอนแลว และ
การมีสวนรวมเปนเปาหมาย คือ การมุงใหประชาชนไดมีกิจกรรมรวมกัน เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 
และมีความสามัคคีจนทําใหเกิดการพ่ึงตนเองไดในท่ีสุด3

16 
 สุวิชา  วิริยมานุวงษ กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคล
ซ่ึงเปนสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนในการคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติ และรับผิดชอบในกิจการใดๆ ใหความ
ชวยเหลือ และมีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอบุคคลหรือกลุมบุคคลในชุมชน 4

17 
 ศิริกาญจน  โกสุมภ กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไววา 
เปนการจัดการศึกษาท่ีประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการวมตัดสินใจ ในการรวมดําเนินการ 
รวมสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในการมีสิทธิรวมรับประโยชนในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยนัยท่ีเปนการเก่ียวของโดยทางตรงและโดยทางออม5

18 
มุทิตา  แพทยประทุม กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การรวมมือและมีสวนรวมซ่ึงกันและกันในทุก
ดานของประชาชน โดยเริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมี

                                                           
15พจนีย  ม่ังค่ัง, “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมยุทธศาสตรการสรางการมีสวนรวมกับชุมชนสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2549), 33. 

16ฉลาด  จันทรสมบัติ, “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น,” 
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2, 1 (มกราคม-เมษายน 2553): 176-177. 

17สุวิชา  วิริยมานุวงษ, “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของสถานศึกษากับชุมชน
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2554), 27. 

18ศิริกาญจน  โกสุมภ, “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
(วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 38. 
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สวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการรับประโยชน และการมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล6

19 
 โคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen and Uphoff) ใหความหมายของการมีสวนรวมตามแนวของ
การพัฒนาชนบทวา หมายถึง การมีสวนรวมจะตองประกอบดวยการมีสวนเก่ียวของ 4 ประการ คือ 
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไรและทําดวยวิธีการอยางไร การมีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ ตัดสินใจใชทรัพยากรสนับสนุนโครงการและความรวมมือกับองคกรหรือกลุมเฉพาะ 
การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากโครงการพัฒนา และการมีสวนรวมในการประเมินผล
โครงการ7

20 
 เออรวิน (Erwin) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การพัฒนาแบบมีกระบวนการ
ใหประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิดรวมตัดสินใจ รวมแกปญหาของตนเอง 
เนนการมีสวนรวมเก่ียวของอยางแข็งขันของประชาชน ใหความคิดสรางสรรค และความชํานาญของ
ประชาชน แกไขปญหารวมกันในการใชวิทยากรท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขององคการหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ8

21 
 หวัง (Whang) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง กระบวนการเขาไปดําเนินงาน
ของบุคคลหรือกลุม เพ่ือสะทอนใหเปนถึงความสนใจของตน หรือเพ่ือใหการสนับสนุนทางดานกําลังงาน
หรือทรัพยากรตอสถาบัน หรือระบบท่ีครอบคลุมการดําเนินชีวิตของพวกเขา โดยไดแบงประเภทของ
การมีสวนรวมออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การมีสวนรวมโดยสมัครใจ (voluntary participation) 
เปนการมีสวนรวมที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนเอง 2) การมีสวนรวมโดยการถูกชักชวน 
(induced participation) เปนการมีสวนรวมท่ีไดรับการกระตุนจากรัฐหรือชนชั้นนําดวยการใชสิ่งลอใจ 
ซ่ึงอาจเปนวัตถุหรือจิตใจ และ 3) การมีสวนรวมโดยการถูกบังคับ (forced participation) หรือ
การระดมประชาชนโดยรัฐท่ีจัดตั้งเปนสังคมท่ีมีสายการบังคับบัญชาเปนลําดับข้ึนตอน และใชอํานาจ
ผานลงมาตามสายการบังคับบัญชาท่ีจัดไว922 
 ดูจลาห (Douglah) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา หมายถึง การมีสวนรวมในเหตุการณ 
กิจกรรม หรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือการศึกษานักรัฐศาสตรใชคํานี้ในการใหความหมายของ

                                                           
19มุทิตา  แพทยประทุม, “รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา

ดานสิ่งแวดลอม” (วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2549), 13. 

20John M. Cohen and Noman T. Uphoff, Rural Development Participation: 
Concepts and Measures for project Design, Implementation and Evaluation, accessed 
July 20, 2011, available from http://www.popline.org/node/499235 

21Erwin Williams, Participation Management: Concept, Theory and Implementation 
(Atlanta: Georgia State University, 1976), 138. 

22Whang In-Joung, Management of rural change in Korea: The Saemaul 
Undong (Seoul: Seoul National University Press, 1981), 94-99. 
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การเขารวมกับสถาบันการเมืองของชุมชน เชน การไปออกเสียงเลือกตั้ง นักสังคมวิทยาใชในความหมาย
ของการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน สวนกลุมอ่ืนๆ ใชคํานี้ในความหมายของการมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ10

23 
 จากแนวคิดในเรื่องของการมีสวนรวมของนักวิชาการตางๆ ท่ีไดกลาวมา จะใหความหมาย

แตกตางกันออกไป จะอยางไรก็ตาม เราอาจสรุปความหมายของการมีสวนรวมไดวา การท่ีบุคคลหรือ

กลุมบุคคลมีลักษณะท่ีรวมตัวกันเพ่ือกิจกรรมโดยมีเปาหมายรวมกัน ไดมีโอกาสแสดงความรับผิดชอบ 

หรือแสดงพฤติกรรมเก่ียวของในกิจกรรมบางอยาง ท้ังในระดับของการแสดงความคิดเห็น พิจารณา
การตัดสินใจ การวางแผน การรวมปฏิบัติ การประเมินผล การรวมผลประโยชนและรวมรับผิดชอบใน
กิจกรรมนั้นๆ รวมกัน 
 
ความสําคัญของชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ความสําคัญของชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เนื่องจากชุมชนเปนแหลงท่ีอยู
ของกลุมคน เปนภูมิปญญา เปนแหลงทรัพยากร และเปนสถานท่ีหลอหลอมบุคคลในชุมชนใหอยูรวมกัน
อยางเหมาะสม สวนการศึกษาเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเจริญ ดังนั้น ชุมชนจึงมี
ความสําคัญตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา สรุปได 3 ประการ คือ 1) ชวยใหระบบการศึกษา
ทราบความตองการและปญหาของชุมชน ทําใหสามารถจัดการศึกษาไดเหมาะสมกับชุมชน 2) ชวยให
การศึกษาไดรับการสนับสนุนจากชุมชน ท้ังดานทรัพยากร และภูมิปญญา 3) ชวยใหเกิดความสัมพันธ
อันดีและรวมมือซ่ึงกันและกันระหวางชุมชนกับหนวยงานท่ีจัดการศึกษา 11

24 
 สายสมร  ศักดิ์คําดวง กลาววา หลักการมีสวนรวม ประกอบดวย 4 หลักการ คือ 1) การมี
สวนรวมในการวางแผน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 3) การมีสวนรวมในการประเมินผล 4) การมี
สวนรวมรับผลกระทบ โดยการมีสวนรวมแตละบทบาทมีความหมายดังนี้ 1) การมีสวนรวมในการวางแผน 
หมายถึง การกําหนดหรือระบุเก่ียวกับการกระจายโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมของบุคคลท่ีเก่ียวของ
ทุกระดับ ในการรวมรับรู การเสนอความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจในขั้นตอน
การวางแผน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ หมายถึง การกําหนดหรือระบุเก่ียวกับการกระจายโอกาส
ใหเกิดการมีสวนรวมของบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับในการรวมรับรูขอมูล การเสนอความคิดเห็น รับฟง
ความคิดเห็น และรวมตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 3) การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การกําหนด

                                                           
23Douglah Mohammand, Some Perspective on the Phenomenon of Participation, 

accessed July 20, 2011, available from http://aeq.sagepub.com/content/20/2/88.full.pdf 
24ชูชาติ  พวงสมจิตร, “สถานศึกษากับชุมชน,” ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการสถานศึกษา 

หนวยท่ี 8-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 191. 
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หรือระบุเก่ียวกับการกระจายโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมของบุคคลท่ีเก่ียวของทุกระดับในการรวมรับรู
ขอมูล การเสนอความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น และรวมตัดสินใจในการประเมินผลงาน 12

25 
 สมุทร  ชํานาญ กลาววา หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจมายังสถานศึกษา และควรใชหลักการพ้ืนฐาน 6 ประการ ไดแก 1) ความมีอิสระ 
ความยืดหยุน และรับผิดชอบ 2) การวางแผนโดยผูบริหารสถานศึกษาและชุมชน 3) การยอมรับใน
บทบาทใหมของผูบริหารสถานศึกษา 4) การมีสวนรวมของสิ่งแวดลอมของสถานศึกษา 5) ความรวมมือ
ของบุคคล และ 6) ความมุงม่ันสูประสิทธิผลของงาน 13

26 

เนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันของชุมชน เพ่ืออบรมสั่งสอนใหแกบุตรธิดาของชุมชนนั้นๆ เม่ือเด็กจบ
ออกมาตองใชชีวิตอยูในชุมชนนั้นเอง ดวยเหตุนี้ชุมชนจึงควรมีสิทธิท่ีจะรับรูและมีสวนไดและสวนเสีย
จากผลผลิตของโรงเรียน จึงเปนหนาท่ีของชุมชนท่ีจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินการของโรงเรียน
ตามบทบาทหนาที่ที่มีขอผูกพันระหวางชุมชนกับโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ไดกลาววา บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีดังนี้ 1) การมีสวนรวมใน
การจัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียนท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน รวมท้ังการเปนแหลงเรียนรู
ตางๆ 2) กําหนดนโยบายเปาหมายในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา 3) การประชาสัมพันธ สนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษา รวมสรางความรูความเขาใจ และเจตคติท่ีถูกตองแกผูเรียน ครู ผูปกครอง และ
ผูเก่ียวของอ่ืนๆ นําไปสูการมีสวนรวมในการปฏิบัติ และ 4) การตรวจสอบการจัดการศึกษา เปนการ
ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาตนเองของครู
และนักเรียน การปรับปรุงบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู การบริหารและการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน14

27 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนไววา 1) สํารวจความตองการ คือ สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ความตองการ
ของโรงเรียน วิเคราะหสภาพของโรงเรียน โดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ 2) การกําหนดมาตรฐาน
ของโรงเรียน โดยยึดมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานตามท่ี
คณะรัฐมนตรีประกาศ และมาตรฐานท่ีเกิดจากความตองการของชุมชน 3) การวางแผนการพัฒนา 
คือ การวางแผนการพัฒนาโรงเรียน ตามวิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ
ชุมชน โดยการจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 4) กิจกรรมการปฏิบัติ คือ แนวทาง 
การปฏิบัติท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนของโรงเรียน 5) การประเมินผล คือ การประเมิน
                                                           

25 สายสมร  ศักดิ์คําดวง, “การพัฒนาตัวชี้วัดในการบริหารจัดการท่ีดีสําหรับโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต ศึกษาศาสตร สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551), 247. 

26 สมุทร  ชํานาญ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” 
(วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546), 54. 

27 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, การบริหารจัดการท่ีสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: 
สํานักงานปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา, 2542), 1-2. 
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แนวทางปฏิบัติดานตางๆ ของการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเนนผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนเปนสําคัญ 
และ 6) การสรุปผลการมีสวนรวมของชุมชน คือ การนําผลการประเมินมาใชเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ขอบกพรองท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําปและแผนยุทธศาสตร1528 
 การบริหารการจัดการโรงเรียนโดยการมีสวนรวมของชุมชนเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดประโยชน
สูงสุดตอผูเรียนและชุมชนอยางแทจริงนั้น ชุมชนและโรงเรียนควรทบทวนกระบวนการทํางานรวมกัน 
ผลท่ีไดจากการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ไดกลาวไววา 1) ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และ
ความสามารถของตนเอง ไดเรียนรูวิธีแสวงหาความรู มีความสุขในการเรียนรู และรักท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต 
2) ครูมีความรูความเขาใจ มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ชวยให
ผูเรียนมีความสุข ผูสอนก็มีความสุขและเรียนรูการพัฒนาใหเปนครูอาชีพ 3) ผูปกครองรูและเขาใจ 
ความถนัด ความสนใจ ความสามารถและศักยภาพในการศึกษาเรียนรูของผูเรียน มีความเขาใจบทบาท
ของคนในการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนมีความสุขท่ีไดมีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษาของผูเรียน 4) ผูบริหารโรงเรียนใชกระบวนการบริหารท่ีนักเรียน ครู ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวม 
5) ชุมชนและสังคมสวนรวมไดพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และ 6) องคกรอ่ืนๆ ไดมีสวนชวยประเทศในการ
พัฒนาบุคคลท่ีจะเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะชวยพัฒนาประเทศตอไป16

29 
 ชุมชนมีอิทธิพลตอการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนเปนอยางมาก เนื่องจากในชุมชนมีกลุมผูนํา
ตางๆ ในชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมศาสนา กลุมการเมือง เปนตน บทบาทของชุมชนตอโรงเรียน มีดังนี้ 
 1.   ใชทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน ทรัพยากรในท่ีนี้หมายถึง ทรัพยากรของชุมชน ชุมชน
เปนแหลงทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมาก โรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนทรัพยากรแทบทุกประเภท จาก
ชุมชนท่ีมีอยูในชุมชน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ซ่ึงเปนภารกิจหลักของโรงเรียน ทรัพยากรท่ีใหแกโรงเรียนอาจจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 ทรัพยากรมนุษย ไดแก คนหรือมนุษย สิ่งท่ีเก่ียวของกับคน เชน ความรู ความคิด 
แรงงาน เปนตน 
  1.2 ทรัพยากรวัตถุหรือสิ่งของตางๆ ไดแก วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ทรัพยากร
เทคโนโลยีประเภทเครื่องจักร เครื่องยนต คอมพิวเตอร เงินหรือทรัพยสิน เปนตน 
  1.3 ทรัพยากรสถาบัน ไดแก วัด โรงเรียน สมาคม องคกรตางๆ ในชุมชน สถานประกอบการ 
อาชีพในชุมชน เปนตน 
 2. ใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนมีรูปแบบการดําเนินการเก่ียวกับการใหความ
รวมมือตอโรงเรียนหลายรูปแบบ เชน เปนท่ีปรึกษา เปนวิทยากรชวยสอน บริจาคใหเปลา บริการใหยืม 
บริการใหฝก การเขารวมกิจกรรม เปนตน 

                                                           
28 เรื่องเดียวกัน, 25-29. 
29สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพการศาสนา, 2543), 30-32. 
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 3. การใหขอมูล ชุมชนเปนแหลงขอมูลตางๆ จํานวนมากท่ีโรงเรียนตองการ เชน ปญหาและ
ความตองการของชุมชน แหลงทรัพยากร แหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
เปนตน ซ่ึงขอมูลเหลานี้โรงเรียนสามารถนํามาใชในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนได 
 ศิริกาญจน  โกสุมภ ไดเสนอแนวคิดวา สิ่งสําคัญท่ีจะกําหนดกระบวนการและแบบแผนของ
การมีสวนรวมของประชาชน คือ ผูนําชุมชน ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและ
ผูปกครองนักเรียน ประการสําคัญท่ีสุดคือ เง่ือนไขทางดานบริการของชุมชนท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม
ของชุมชนและทางดานโรงเรียน และท่ีสําคัญคือ การกําหนดความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน
และโรงเรียนใหตรงกัน ระหวางท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในชุมชน สวนกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวามีข้ันตอนสําคัญ 8 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 
การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานกอนรวมดําเนินการ ข้ันตอนท่ี 2 การสรางความสัมพันธของประชาชนในชุมชน 
ข้ันตอนท่ี 3 การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม ข้ันตอนท่ี 4 การสรางกิจกรรม ขั้นตอนที่ 5 
การตอรองเพ่ือการดําเนินการ ข้ันตอนท่ี 6 การรวมดําเนินการ ข้ันตอนที่ 7 การรวมประเมินผล
การดําเนินการ ข้ันตอนท่ี 8 การรวมกันรับผลประโยชนจากการดําเนินการ ดังนั้น แนวทางท่ีจะจัด
การศึกษาโดยการมีสวนรวม จะตองมีการรณรงคสรางสํานึกรวม โดยการสรางกระแสนํา ทําการเมือง
ใหเปนประชาธิปไตย กระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปใหประชาชนโดยตรงในทุกๆ ดาน ใหสามารถ
จัดการศึกษาไดหลายรูปแบบ ไดครูในมิติใหม มีกองทุนเพ่ือการศึกษา มีหลักสูตรท่ีสัมพันธกับชีวิตจริง 
มีกระบวนการเรียนรูโดยการกระทําจริงในข้ันปฏิบัติ1730 
 พิธาน  พ้ืนทอง กลาวถึงบทบาทการบริหารและจัดการการศึกษาในโรงเรียน บทบาทนี้ของ
ชุมชนไดปรากฏหลายรูปแบบ สวนใหญบทบาทในดานนี้ของชุมชนจะไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ
จากโรงเรียน โดยอาศัยระเบียบและคําสั่งของทางราชการเขามารองรับ ตัวอยางเชน คณะกรรมการ
โรงเรียน ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการบริหารและจัดการศึกษารวมกัน ระหวางโรงเรียนกับชุมชน และ
โรงเรียนตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนๆ ไดอีกตามความจําเปน การนําเอารูปแบบการบริหาร
และจัดการศึกษาดังกลาวมาไวในท่ีนี้ ไมไดตองการเหมารวมวา กระบวนการของการมีสวนรวมอยาง
แทจิรงไดเกิดข้ึนแลว เพราะรูปแบบท่ีเปนทางการนี้ ตองอาศัยปจจัยหลายอยางเขามาประกอบจึงจะ
ทําใหอัตราการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนเกิดข้ึนสูง ในบรรดาปจจัยหลายอยางท่ีสงผลตอ
อัตราการมีสวนรวมนั้น พบวา ภาวะผูนําของครู และผูนําชุมชน และกระบวนการเรียนรูของชุมชน
มีความสําคัญคอนขางมาก18

31 
 สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบของกลุมบุคคลท่ีมีสวนในการให
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนการสรางความสมดุลในการจัดการศึกษาจากรัฐสูชุมชน 

                                                           
30ศิริกาญจน  โกสุมภ, “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร, 2542), 214. 

31พิธาน  พ้ืนทอง, “ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548), 39. 
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โดยเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการหรือข้ันตอนตางๆ ของการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตั้งแตการรับรูขอมูลการปฏิบัติงาน การรวมแสดงทัศนะความคิดเห็น การรวมเสนอปญหาและความ
ตองการของชุมชน การรวมคิดแนวทางการแกไขปญหา การรวมในกระบวนการตัดสินใจ การรวม
ในการดําเนินการ และการรวมติดตามประเมินผล รวมถึงการรวมรับผลประโยชน 
 
ประเภทของการมีสวนรวม 
 กรอบแนวคิดในการแบงประเภทของการมีสวนรวมของนักวิชาการมีความแตกตางกัน ดังนี้ 
โคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen and Uphoff) มองการมีสวนรวมวามี 3 มิติ ไดแก มีสวนรวมในเรื่อง
อะไร ใครเขามามีสวนรวม และมีสวนรวมดวยวิธีการอยางไร 19

32 จากแนวคิดดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
การแบงประเภทของการมีสวนรวมจะตองใชเกณฑหลักถึง 3 เกณฑ สําหรับนักวิชาการอ่ืนๆ เชน 
ดุสเซลดอรฟ (Dusseldorp) ไดรวบรวมแนวคิดในการจําแนกประเภทของการมีสวนรวม (types of 
participation) ไว โดยใชคุณลักษณะ 9 ประการ จําแนกออกเปน 9 กลุม ดังตอไปนี้ 1) การจําแนก
ตามระดับความสนใจ (degree of voluntariness) 2) วิธีการมีสวนรวม (way of involvement) 
3) ความเขมของการมีสวนรวม (intensities of activities) 4) ความถ่ีของการมีสวนรวม 
(frequency of activities) 5) ระดับของประสิทธิผล การมีสวนรวม (degree of effectiveness) 
6) พิสัยของกิจกรรม (range of activities) 7) ระดับขององคกร (organizational level) 8) 
ผูเขารวม (participate) 9) ลักษณะของการวางแผน (style of planning)33 
 การจําแนกประเภทของการมีสวนรวมตามลักษณะ 9 ประการนี้ เปนประโยชนตอการวัดระดับ
การมีสวนรวมเปนอยางมาก เพราะทําใหเห็นภาพของการมีสวนรวมไดหลายมิติ และถาไดผสมผสาน
คุณลักษณะจากทุกมิติดวยกันแลว ก็จะชวยใหเห็นลักษณะพฤติกรรมการมีสวนรวมไดอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในสวนรายละเอียดของการมีสวนรวมแลว ก็จะเห็นวา การมีสวนรวมทั้ง 
9 ลักษณะนั้น มิไดเปนอิสระตอกัน เพราะลักษณะภายในของการแบงแตละวิธีมีความซํ้าซอนกัน 
แตถึงอยางไรก็ตาม วิธีการแบงลักษณะการมีสวนรวมของ ดุสเซลดอรฟ ก็ชวยใหเห็นภาพไดหลายมิติยิ่งข้ึน 
 แมวาแนวคิดในการจําแนกการมีสวนรวมของ ดุสเซลดอรฟ จะมีความครอบคลุมมาก แตก็ยังมี
แนวคิดของนักวิชาการบางคนท่ีอยูนอกกรอบการแบงของดุสเซลดอรฟ ซ่ึงนักวิชาการไทยทานหนึ่ง คือ 

                                                           
32John M. Cohen and Noman T. Uphoff, Rural Development Participation: 

Concepts and Measures for project Design, Implementation and Evaluation, accessed 
July 20, 2011, available from http://www.popline.org/node/499235 

33D. B. Dusseldorp, “Participation in planed Development Influenced by 
Government of Development Countries at Local Level on Rural Areas,” Dissertation 
Abstract International 45, 6 (April 1980): 320-A, อางถึงใน ชูชาติ  พวงสมจิตร, “สถานศึกษา
กับชุมชน,” ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการสถานศึกษา หนวยท่ี 8-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 
192-193. 
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บัญชา  แกวสอง ไดสังเคราะหแนวคิดของการมีสวนรวมเพ่ิมจากแนวคิดของดุสเซลดอรฟ                        
อีก 1 ลักษณะ ไดแก การมีสวนรวมท่ีจําแนกตามข้ันตอนในการมีสวนรวม ดังนั้น ลักษณะการมีสวน
รวมของ บัญชา  แกวสอง รวบรวมไว 10 ลักษณะ21

34 
 แนวคิดของนักวิชาการท่ีกลาวมาขางตน พบวา ยังมีวิธีการแบงประเภทของการมีสวนรวมอีก
วิธี คือ การมีสวนรวมท่ีจําแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเขารวม ดังนั้น จึงแบงประเภทของการมีสวน
รวมโดยใชเกณฑการแบงเปน 11 เกณฑ ดังตอไปนี้ 
 1. การจําแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเขารวม เปนการจําแนกท่ีพิจารณาจากกิจกรรม
ของโครงการนั้นๆ วามีกิจกรรมอะไรบางท่ีประชาชนเขาไปมีสวนเก่ียวของดวย ซ่ึงกิจกรรมตางๆ อาจ
มีความแตกตางกันไปตามลักษณะของงานหรือโครงการ แตโดยท่ัวไปแลวการพิจารณาการมีสวนรวม
ในมิตินี้จะเก่ียวของกับกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ไดแก 1) การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ 2) การมี
สวนรวมในการดําเนินโครงการ 3) การมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ 
 2. การจําแนกตามประเภทของข้ันตอนการมีสวนรวม ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 
การมีสวนรวมในข้ันริเริ่มโครงการ ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในข้ันวางแผน ข้ันท่ี 3 การมีสวนรวมในข้ัน
ดําเนินโครงการ ข้ันท่ี 4 การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลโครงการ 
 3. การจําแนกตมประเภทของระดับความสมัครใจ แบงระดับความสมัครใจออกเปน 3 ระดับ 
ดังนี้ 1) การมีสวนรวมโดยสมัครใจ 2) การมีสวนรวมโดยถูกชักนํา 3) การมีสวนรวมโดยการบังคับหรือ
เกณฑจากผูท่ีมีอํานาจเหนือกวา 
 4. การจําแนกตามประเภทของวิธีของการมีสวนรวม แบงออกเปน 2 วิธี คือ การมีสวนรวม
โดยตรง ซ่ึงเปนการมีสวนรวมในรูปแบบท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของโดยตรงในการกระทํากิจกรรม และ
การมีสวนรวมทางออม ซ่ึงเปนการมีสวนรวมในรูปแบบท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของโดยออมหรือผานตัวแทน 
 5. การจําแนกตามประเภทของความเขมของการมีสวนรวม แบงระดับความเขมในการมี
สวนรวมออกเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับของการมีสวนรวมเทียม 2) ระดับของการมีสวนรวมเพียง
บางสวน 3) ระดับของการมีสวนรวมท่ีแทจริง 
 6. การจําแนกตามความถ่ีของการมีสวนรวม เปนการพิจารณาจากจํานวนของผูท่ีเขามามีสวนรวม
และหรือจํานวนครั้งของผูท่ีเขามามีสวนรวม 
 7. การจําแนกตามประเภทของระดับของประสิทธิผล แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การมี
สวนรวมท่ีมีประสิทธิผล หมายถึง การมีสวนรวมท่ีผูเขามามีสวนรวมเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ
อยางชัดเจน และ 2) การมีสวนรวมท่ีไมมีประสิทธิผล หมายถึง การมีสวนรวมท่ีผูเขามามีสวนรวมเขาใจ
วัตถุประสงคของโครงการเพียงบางสวน 

                                                           
34บัญชา  แกวสอง, “รูปแบบทางสังคม-จิตวิทยาสําหรับการอธิบายการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการพัฒนา” วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2531), 14, อางถึงใน ชูชาติ  พวงสมจิตร, “สถานศึกษากับชุมชน,” ในประมวลสาระชุดวิชาการ
จัดการสถานศึกษา หนวยท่ี 8-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 193. 
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 8. การจําแนกตามพิสัยของกิจกรรม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การมีสวนรวมอยาง
ตอเนื่อง หมายถึง การมีสวนรวมโดยตลอดหรือมีสวนรวมตลอดชวง และ 2) การมีสวนรวมเปนชวงๆ 
 9. การจําแนกตามประเภทของระดับขององคการ แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1) การมีสวนรวม
ในระดับลางขององคการ 2) การมีสวนรวมในระดับกลาง 3) การมีสวนรวมในระดับสูง 
 10. การจําแนกตามประเภทของผูเขารวม โคเฮน และอัพฮอฟฟ (Cohen and Uphoff) ได
จําแนกผูเขารวมออกเปน 4 ประเภท คือ 1) ผูท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน 2) ผูนําทองถ่ิน 3) เจาหนาท่ีของรัฐ 
4) คนตางประเทศ ซ่ึงการพิจารณาผูเขารวมดังกลาวนั้น จะตองพิจารณาถึงคุณลักษณะสวนตัวตางๆ 
เชน เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา ระดับชนชั้นทางสังคม ระดับรายได ระยะเวลาอยูอาศัย 
และสถานภาพการถือครองท่ีดิน เปนตน 
 11. การจําแนกตามประเภทของลักษณะการวางแผน วิธีนี้อาศัยหลักท่ีวา โครงการพัฒนามี
วิธีการวางแผนท่ีแตกตางกัน ถาหากวาการวางแผนเปนแบบบนลงลาง การมีสวนรวมจะนอย อํานาจ
จากการตัดสินใจจะอยูท่ีชั้นนําระดับสูง แตถาเปนการวางแผนแบบลางข้ึนบน การมีสวนรวมจะมาก
เพราะอํานาจการตัดสินใจจะอยูท่ีระดับลาง จะเห็นไดวาการจําแนกประเภทการมีสวนรวมวิธีนี้มี
ความสัมพันธกับการจําแนกลักษณะผูมีสวนรวมและระดับขององคการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวม 22

35 
 การมีสวนรวมท้ัง 11 กลุมขางตน เปนการแบงการมีสวนรวมโดยใชมิติท่ีแตกตางกัน อยางไร
ก็ตาม ลักษณะภายในของแตละกลุมกลับไมไดเปนอิสระตอกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ลักษณะภายใน
ของแตละกลุมอาจมีความซํ้าซอนกันได แตมิติในการจําแนกประเภทของการมีสวนรวมดังกลาวก็ชวยให
พิจารณาลักษณะการมีสวนรวมไดอยางหลากหลายและครอบคลุมยิ่งข้ึน 23

36 
 ชาดิด  และคณะ (Chadid and others) เห็นวาแนวคิดท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
มากท่ีสุด คือ แนวคิดของ โคเฮนและอัพฮอฟฟ ซ่ึงไดจําแนกขั้นตอนหรือประเภทของการมีสวนรวม
ไวดังนี้ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่จะตอง
กระทําก็คือ การกําหนดความตองการและการจัดระดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็เลือกสวนรวมในการ

                                                           
35John M. Cohen and Noman T. Uphoff, “Participation’s place in rural development: 

seeking clarity through specificity,” World Development 8, 3 (March 1980): 222, อางถึงใน 
ชูชาติ  พวงสมจิตร, “สถานศึกษากับชุมชน,” ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการสถานศึกษา หนวยท่ี 
8-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 197. 

36ชูชาติ  พวงสมจิตร, “สถานศึกษากับชุมชน,” ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการสถานศึกษา 
หนวยท่ี 8-15 สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550), 192-198. 
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ประเมินผลนั้น สิ่งสําคัญท่ีจะตองสังเกตคือ ความเห็น (views) ความชอบ (preferences) และความหวัง 
(expectations) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ24

37 
 ศิริกาญจน  โกสุมภ กลาวถึงประเภทของการมีสวนรวม ไดสรุปไว 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานบริบท 
(Context) การมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีเกิดจากบุคคลในชุมชนซ่ึงมีความใกลชิดกับบริบทของชุมชน
เปนอยางดี ยอมทําใหการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ 2) ดาน
การปฏิบัติ (Practical) การรวมกันตัดสินใจของประชาชนในชุมชนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา และยังเปนแรงกระตุนใหประชาชนไดมีโอกาสใชความสามารถ
ของตน ท้ังดานความคิดและการปฏิบัติอยางเต็มท่ี 3) ดานจิตใจ (Moral) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ของประชาชนในการพัฒนายอมทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) ซึ่งจะมีผล
โดยตรงตอการดําเนินชีวิตในสังคม25

38 
 สรุปไดวา ประเภทของการมีสวนรวมแบงเปน 11 เกณฑ ดังนี้ 1) การจําแนกตามประเภท
ของกิจกรรมท่ีเขารวม 2) การจําแนกตามประเภทของข้ันตอนการมีสวนรวม 3) การจําแนกตามประเภท
ของระดับความสมัครใจ 4) การจําแนกตามประเภทของวิธีของการมีสวนรวม 5) การจําแนกตามประเภท
ของความเขมของการมีสวนรวม 6) การจําแนกตามประเภทของความถ่ีของการมีสวนรวม 7) การจําแนก
ตามประเภทของระดับของประสิทธิผลในการมีสวนรวม 8) การจําแนกตามประเภทของพิสัยของ
กิจกรรม 9) การจําแนกตามประเภทของระดับขององคการ 10) การจําแนกตามประเภทของผูเขารวม 
11) การจําแนกตามประเภทของลักษณะของการวางแผน 
 
การมีสวนรวมของชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 นโยบายการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก โดยเฉพาะการเขามาของกระแสโลกาภิวัฒน 
(globalization) ทําใหระบบการติดตอสื่อสารทําไดสะดวกและรวดเร็ว โลกจึงอยูในสภาวะไรพรมแดน 
ประชาคมโลกไดรับรูขอมูลขาวสารระหวางกันอยางงายดาย จนเกิดการเปรียบเทียบในหลายมิติอยาง
ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรโลก สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคสวน ในสภาวการณ
ท่ีประเทศไทยตองเผชิญวิกฤตหลายดาน ทําใหเกิดแนวความคิดทางสังคมในมุมมองวา ชุมชนเปนฐาน
รากท่ีสําคัญท่ีสงผลตอความม่ันคงและยั่งยืนของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึง
การศึกษา ประเทศท่ีมีชุมชนเปนฐานรากท่ีม่ันคงและเขมแข็งเทานั้น ก็จะมีความพรอมในการแขงขัน 
ตอสูเพ่ือความอยูรอดและดํารงประเทศอยูได ตลอดจนมีความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ 
ข้ึนอยูกับศักยภาพของคน และทรัพยากรสําคัญท่ีจะสงเสริมศักยภาพของคนไดก็คือ การศึกษาท่ีมี

                                                           
37Wasif Shadid, Wil Prins, and Peter Jacobus Maria Nas, Access and Participation: 

A Theoretical Approach in Participation of the poor in Development (New York: 
McGraw-Hill, 1982), 356. 

38ศิริกาญจน  โกสุมภ, “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
(วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542), 16-17. 
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คุณภาพ แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) เปนแผนระยะยาวภายใต
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เนนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ-พระเจาอยูหัว ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจัก
ประมาณอยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพื่อมุงใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั ่งยืนและความเปนอยูดี มีความสุขของคนไทย โดยยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา 
นโยบายดานการพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม 
ภูมิปญญาและการเรียนรู มีแนวนโยบายในการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน 
ประชาสังคม และทุกภาคสวนของสังคม ในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนสงเสริม
การศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ
และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนา
ความเปนสากลของการศึกษาเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยางสันติสุข มีการพ่ึงพา
อาศัยและเก้ือกูลกัน ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 
(4) ท่ีกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการ
กระจายอํานาจการจัดการศึกษา เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการศาสนา และ
เอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหเทา
เทียมและสอดคลองกับความตองการในแตละพ้ืนท่ี26

39 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหกระจายอํานาจสูเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจัดระบบ โครงสรางกระบวนการจัดการศึกษา 
ใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน ใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน               
โดยบุคคล องคกรดังกลาวนั้นใหสามารถเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน
และทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน ท้ังนี้ใหรับและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุน ใหใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษีตามความ
เหมาะสมและความจําเปน นอกจากนี้ในหมวด 5 เรื่อง การบริหารและการจัดการศึกษา กําหนดให
หนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ผูปกครองและ
องคกรภายนอกมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ยังไดมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับ
ชุมชนไวใน มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 24 มาตรา 29 และมาตรา 58 โดยมีสาระพอสังเขปวา                
“การจัดการศึกษาใหยึดหลักใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา” หมวด 8 มาตรา 58 ขอ 2 ระบุ

                                                           
39สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 (กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555), 21. 
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วา ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย และทรัพยากรอ่ืนใหแก
สถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน27

40 
 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน และสนับสนุนการมีสวนรวม
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนไดรับการยกระดับใหเปน
โรงเรียนมาตรฐานสากลและกําหนดใหมีการสรางเครือขายรวมพัฒนาและการสงเสริมศักยภาพผูเรียน 
โดยใหโรงเรียนใชภูมิปญญาทองถ่ิน องคกร สถาบันตางๆ เปนแหลงเรียนรู ใหมีเครือขายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับท่ีสูงกวาชุมชน และองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ใหโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในระดับเดียวกันเปนโรงเรียนรวมพัฒนาหรือเครือขายรวมพัฒนาในระดับ
ทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากลระหวางประเทศ ไดมีขอตกลงในการดําเนินการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนรวมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพ ขยายโลกทัศน
สูการมีสวนรวมรับผิดชอบในขอบเขตของสังคมและชุมชนท่ีหลากหลายกวางขวางข้ึน นักเรียนไดสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เคารพความคิดเห็น ความเชื่อ และวิถีชีวิตท่ีแตกตางหลากหลาย รวมถึง
การมีจิตสํานึกรวมในการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม จึงจําเปนตองมีการสรางเครือขายระหวางโรงเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงาน และกับสถานศึกษามาตรฐานสากลในระดับประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการระดมสรรพกําลังสรางความรวมมือกับองคกรและเครือขายใหรวมกัน
ขับเคลื่อนมุงไปสูความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับ โฮลเซอรและ
คาลลาแฮน (Holzer and Callahan) นักการศึกษา ไดนําเสนอแนวคิดเชิงบูรณาการในการปรับปรุง
การเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภาพของภาครัฐวาควรใหความสําคัญในเรื่องนี้ ดังนี้ ประการแรก คือ การจัด 
การโดยเนนคุณภาพ ประการท่ีสอง คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย ประการท่ีสาม คือ การปรับใช
เทคโนโลยี ประการท่ีสี่ คือ การสรางความเปนหุนสวน ประการท่ีหา คือ การวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึง
เรื่องท้ัง 5 ประการนั้น จะเปนปจจัยสําคัญในการจัดการแบบมีสวนรวม28

41 
 สําหรับประเทศไทย การนําชุมชนเขามาสูโรงเรียนมีหลายรูปแบบตางๆ กัน ท้ังเปนตัวบุคคล
และกลุมบุคคลในสวนท่ีเปนรายบุคคล ไดแก บุคคลสําคัญหรือมีชื่อเสียงในชุมชน สวนท่ีเปนกลุมบุคคล
ก็เปนไปในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ และอ่ืนๆ แตในปจจุบัน กลุมบุคคลท่ีมี
สวนในการพัฒนาโรงเรียนและนิยมจัดใหมีขึ้นในโรงเรียน ไดแก สมาคมผูปกครองและครู ซึ่งเปน
วิธีการหนึ่งในการนําชุมชนใหเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนเพื่อเปนการสรางความสัมพันธระหวาง

                                                           
40สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายุทธศาสตร, การสงเสริมการมีสวนรวมทางการศึกษา: 

ในฐานะปจจัยกําลังอํานาจแหงชาติ, เขาถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 2554 เขาถึงไดจาก http://www.onec. 
go.th/once_administrator/uploaded/Category/plan/SharingPolicy.pdf 

41Holzer, Marc and Callahan, Kathe, Government at work: Best practices and 
model programs, (CA: SAGE Publications Inc, 1998), 133-135. 
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ผูปกครอง ครู รวมท้ังชุมชน อันจะสงผลไปถึงการพัฒนาการเรียนของนักเรียน รวมท้ังการรวมมือกัน
แกไขปญหาของนักเรียน 
 การทํากิจกรรมรวมกันไมเพียงแตใหเปนไปตามกําหนดของสถาบันการศึกษาในชุมชนท่ีไดรับ
ผลของความหลากหลายเทานั้น แตยังไดรับการยอมรับในการมีสวนรวมในการวางแผนและการสงเสริม
หลักในการสรางโครงการสรางสังคมดวยความหลากหลาย ความคิดท่ีนํามาจัดตั้งกองทุนในโครงการ
จะไดรับจากความรวมมือกันของพลเมืองกับครูและนักเรียนเพ่ือสรางหลักสูตร การไดรับความรูจาก
ประสบการณในการทํางานตางๆ รวมกัน จะทําใหเกิดความรูท่ีหลากหลายในสังคม จะเห็นไดวาการมี
สวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิดข้ึนระหวางชุมชนกับสถาบันการศึกษายอมทําใหเกิดผลดีแกการพัฒนา
สังคม เพราะทําใหทุกฝายไมวาจะเปนประชาชน ครู ผูบริหาร รวมท้ังบุคลากรท้ังภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา ไดเขามาผูกสัมพันธกัน กอใหเกิดความคิดรวมกัน เขาใจกัน ไดรับความรูท่ีหลากหลาย 
สามารถพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู ความคิด และทรัพยากรท่ีตางมีอยูตอกันไดอยาง
สมานฉันทนั้นเปนความสําคัญแหงเปาหมายท่ีจะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ สรุปการมีสวนรวม
เปนหัวใจของรูปแบบความสัมพันธระหวางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กอใหเกิดความคิดรวมกัน เขาใจกัน 
สามารถพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ใชทรัพยากรอยางสมานฉันท นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน29

42 
 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
งานบริหารงานวิชาการโรงเรียนถือเปนงานท่ีสําคัญของการบริหารงานในโรงเรียน 

เปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียนทุกระดับ เพราะงานวิชาการเปนงานเก่ียวกับการพัฒนาคนในดาน
สติปญญา ความรู ความสามารถและการการดํารงชีวิตในสังคม  
 
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญของผูบริหารในการจัดการศึกษา เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเปนงานท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึงมีนักวิชาการไดให
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไวดังนี้ ฟอเรสท และกินเซอร (Forest and Kinser) ไดให
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง งานท่ีจะตองรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหาร การ
สงเสริมการจัดทําหลักสูตรการสอน และการจัดการเรียนรู 3 043 สวน วิกค เจนนิเฟอร และไฮเบอรเกอร 
(Vick, Jennifer, and Heiberger) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานท่ีตอง
รับผิดชอบในการติดตามงานท่ีเก่ียวของกับวิชาการท้ังหมด ซ่ึงเปนภาระงานท่ีใหญกวางานบริหาร

                                                           
42มุทิตา  แพทยประทุม, “รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา

ดานสิ่งแวดลอม” (วิทยานิพนธปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2549), 15. 

43 James Forest and Kevin Kinser, Higher Education in the United States: An 
Encyclopedia (Oxford : ABC-CLIO, 2002), 1. 

 



24 

 

 

ท่ัวๆไป 3 1

44 สวน ฟราย เคทเทอริดจ และมารแชล (Fry, Ketterridge, and Marshall) ใหความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาและปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ประกอบดวย การ
จัดทําหลักสูตร การจัดทําแผนการเรียนรู การจัดครูเขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา
ครู และเทคนิคการสอน 3 2

45 สวนประเทือง สังขนาค กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
ปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนพัฒนาบุคคลใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือการปรับปรุงการเรียนการสอนของ
นักเรียนเพ่ือใหเปนคนดีมีคุณภาพตอไป 3 3

46 วินิจ เกตุขํา ใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือให
การเรียนการสอนเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 3 4

47 สวนปรียาภร วงศอนุตรโรจน ท่ีไดใหความหมายของคํา
วา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางท่ี
เก่ียวกับการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับผูเรียน 3 5

48 ซ่ึงสอดคลองกับไพโรจน กลิ่นกุหลาบ กลาววา การบริหารจัดการงานวิชาการ หมายถึง 
การจัดประสบการณทุกชนิดภายในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ ใหนักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีดี อยูในสังคมไดอยางมีความสุข36

49 
สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการหมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาเก่ียวกับ

หลักสูตร การปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนแกผูเรียนสูงสุด 
การวัดผล ประเมินผล การนิเทศภายใน และการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผูบริหาร
สถานศึกษาเปนผูนําทางวิชาการ ใหคําแนะนําประสานงานและทํางานรวมกับครูในดานการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

                                                           
44 Julia Miller Vick, Mary S. Jennifer, and Morris Heiberger, The Academic Job 

Search Handbook, 4th ed. (Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008), 7. 
45 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), 68. 

46
 ประเท ือง  ส ังขนาค, การบร ิหารงานว ิชาการของผูบร ิหารโรงเร ียน (กร ุงเทพฯ : ไทย 

ว ัฒนาพานิช, 2546), 11.
               

47
 วินิจ เกตุขํา, การบริหารงานวิชาการ(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546), 1. 

48
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2546), 2. 
49

 ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ, การบริหารและการนิเทศเบ้ืองตน, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), 3. 
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ความสําคัญของงานบริหารวิชาการ 
 ในการจัดการศึกษางานบริหารวิชาการถือวาเปนงานท่ีสําคัญอยางยิ่ง เพราะเก่ียวของกับกิจกรรม
ภายในโรงเรียน เปรียบเสมือนการจัดการบริการใหกับนักเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามความมุงหมายของแผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดไว ซ่ึงมีนักวิชาการและนักการศึกษา
หลายทานไดใหความสําคัญของงานบริหารวิชาการไว อาทิเชน 
 เรณู  ครุธไทย ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา งานวิชาการเปนงานท่ีมีความสําคัญ
ของโรงเรียน เนื่องจากเปนงานท่ีเก่ียวของกับการบริการในดานการเรียนการสอน ซ่ึงเปนหัวใจของ
โรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมใหผูเรียนไดรับประสบการณและเกิดการเรียนรู รวมถึงงานท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายทางการศึกษา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด37

50 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารการศึกษา ไมวา
สถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดาน
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน ซ่ึงเปนหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศึกษา ซ่ึงอาจจะเก่ียวของโดยตรงหรือทางออมก็อยูท่ีลักษณะของงานนั้น 38

51 
 เจียมจิตร  มะลิรส ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวา งานวิชาการเปนภารกิจหลักของ
โรงเรียน เพราะการท่ีโรงเรียนจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ดูไดท่ีงานวิชาการ งานวิชาการจึงเปน
งานท่ีสถานศึกษาทุกแหงตองใหความสําคัญมากอนงานอ่ืนๆ39

52 
 จากความเห็นเก่ียวกับความสําคัญของงานบริหารวิชาการดังกลาวขางตน สรุปไดวา งานบริหาร 
วิชาการเปนงานหลักและมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับโรงเรียนหรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา 
สวนงานอ่ืนๆ นั้น เปนงานเสริมใหงานวิชาการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียน ผูบริหาร
และบุคลากรในโรงเรียนถือวาเปนผูท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญยิ่งตองานบริหารวิชาการ ถาทุกคนมี
ความตระหนักและเขาใจในวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาและมีความรับผิดชอบตอการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางดีแลว ยอมเปนการงายท่ีจะทําใหงานวิชาการนั้นบรรลุเปาหมายและนําความสําเร็จ
มาสูโรงเรียน 
 
 
 
 

                                                           
50เรณู  ครุธไทย, การศึกษาการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียนในนวมินทราชินูทิศ (กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 9. 
51ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: พิมพดี, 2543), 1. 
52เจียมจิตร  มะลิรส, การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนท่ีคัดสรรในโครงการวิจัยและพัฒนา

เพ่ือปฏิรูปการเรียนรูท้ังโรงเรียน (กรุงเทพฯ: ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 9. 
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ขอบขายงานบริหารวิชาการ 
 งานบริหารวิชาการเปนงานท่ีมีขอบเขตกวางมากและมีความสําคัญมากตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน โรงเรียนจึงตองดําเนินงานบริหารวิชาการใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งไว โดยผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับการจัดการศึกษา ซ่ึงไดแก ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน จึงควรใหความสนใจในงานบริหาร
วิชาการเปนอยางดียิ่ง จึงจะทําใหงานบริหารวิชาการนั้นประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงนักวิชาการและนักการศึกษาไดกําหนดขอบขายของงานบริหารวิชาการไว ดังนี้ 
 มิลเลอร (Miller) พบวา งานวิชาการ ประกอบดวย 1) การจัดโปรแกรมการสอน 2) การปฏิบัติ
ตามโปรแกรม 3) การจัดใหมีการเรียนการสอน และ 4) การจัดบริการการสอน 40

53 
 เซอรจิโอวานี และคณะ (Sergiovanni and others) ใหความเห็นวา ขอบขายการบริหาร 
งานวิชาการ ไดแก 1) การตั้งปรัชญาการศึกษาและวัตถุประสงคในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ปรัชญาการศึกษานั้น 2) จัดทําโครงการเพ่ือใหการบริหารบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 3) จัดใหมี
การประเมินผลการใชหลักสูตรและการเรียนรูตอเนื่อง 4) สรางบรรยากาศในโรงเรียนใหพรอมท่ีจะรับ
การเปลี่ยนแปลง 5) จัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนใหเพียงพอ41

54 
 พิชัย  เสง่ียมจิตต กลาววา ขอบเขตงานวิชาการ ประกอบดวย 8 งาน ดังนี้ 1) การวางแผน
งานวิชาการ 2) การจัดดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 3) การบริหารวิชาการ 4) การจัดเสริม
หลักสูตร 5) การจัดระบบวิชาการ 6) การนิเทศงานวิชาการ 7) การวัดและประเมินผล 8) การพัฒนา
งานวิชาการ42

55 
 กมล  ภูประเสริฐ แบงขอบขายการบริหารงานวิชาการออกเปน 9 งาน ดังนี้ 1) การบริหาร
หลักสูตร เปนการดําเนินงานในเรื่องการวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ การกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรู และสาระการเรียนรูในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม ทรัพยากร สภาพการดํารงชีวิตท่ี
เก่ียวของกับชุมชนและทองถ่ินโดยตรง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทําหนวยการเรียนรู 
2) การบริหารการเรียนการสอน เปนการดําเนินงานในเรื่องการรวบรวม วิเคราะห และกําหนดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับหนวยการเรียนรูท่ีกําหนดไว เปนการเตรียมการและการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน อุปกรณเครื่องใชท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน เปนการกําหนดวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูสอนแตละคน เปนการควบคุมดูแล และสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการสอน โดยการนิเทศภายใน การพัฒนาบุคลากร การสงเสริมดานสื่อการเรียนการสอน และ
การแสวงหาความชวยเหลือจากแหลงภายนอกสถานศึกษา 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน 
เปนการดําเนินงานในเรื่องการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรูรายวิชาและกิจกรรม
                                                           

53Van Miller, The Public Administration of American School Systems (New 
York: The Macmillan Company, 1955), 175. 

54Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and Administration 
(New Jersey: Prentice-Hall, 1980), 267-268. 

55พิชัย  เสง่ียมจิตต, การบริหารงานเฉพาะดานในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง, 2551), 
11. 
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การเรียนการสอน เปนการกําหนดวิธีและเครื่องมือที่จะใชในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
เปนการควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนตามวิธีและเครื่องมือท่ีไดกําหนดไว โดย
ดูแลใหมีการบันทึกผลการเรียนการสอน บันทึกการสังเกต และการรวบรวมผลงานของนักเรียนตาม
ชวงเวลาท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ เปนการจัดทําหลักฐานการศึกษาตามท่ีกระทรวง กรม หนวยงาน
ตนสังกัดกําหนดไว เปนการนําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองและเปนการกําหนดรูปแบบ
ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู 4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา เปนการดําเนินงาน
ในเรื่องการทําความเขมใจ เปนการควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการนิเทศภายในอยาง
สมํ่าเสมอ และเปนการรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
เปนการดําเนินงานในเรื่องการวิเคราะหปญหารวมกัน เก่ียวกับความรูความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษา เปนการกําหนดชวงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเปนไปตามที่กําหนด 6) การบริหาร
งานวิจัยและพัฒนา เปนการดําเนินงานในเรื่องการทําความเขาใจและสงเสริมใหมีการวิจัยในชั้นเรียน 
เปนการรวมกันกําหนดประเด็นปญหาท่ีเปนขอขัดของรวมกันในสถานศึกษา และเปนการควบคุมและ
สงเสริมการดําเนินการวิจัยท่ีไดกําหนดไว 7) การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเปนการดําเนินการ
ในเรื่องการกําหนดหัวขอเรื่องทางวิชาการ เปนการกําหนดวิธีดําเนินการและระยะเวลา การควบคุม
และสงเสริมใหบุคลากรดําเนินงานท่ีกําหนด 8) การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ 
เปนการดําเนินงานในเรื่องการกําหนดขอมูล การกําหนดเวลา การควบคุมและสงเสริมพรอมกับการนํา
ขอมูลสารสนเทศไปใชประกอบการดําเนินงานในขออ่ืนๆ 9) การบริการการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของสถานศึกษา เปนการดําเนินงานในเรื่องการกําหนดหัวขอประเมินผลงาน การกําหนดวิธีการและ
เครื่องมือในการประเมิน การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการประเมิน และเปนการสรุปผล
และเขียนรายงานประจําป4356 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ไดกลาวถึง ขอบขายงานวิชาการไววา จะตองครอบคลุมงานตางๆ 
ดังนี้ 1) การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ 2) การดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน 3) การบริหาร
เก่ียวกับการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล44

57 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการ ไดดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การวางแผนการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสาน

                                                           
56กมล  ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทเมธีททิปส 

จํากัด, 2545), 3-4. 
57ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: พิมพดี, 2543), 1. 
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ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 12) การสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 45

58 
 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ไดกําหนดขอบขายและ
ภารกิจการดําเนินงานวิชาการตามคูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลเพ่ิมอีก 5 ขอ 
รวมท้ังสิ้นเปน 17 ขอ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหรือการดําเนินงานเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 
 2. การวางแผนงานดานวิชาการ 
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 8. การพัฒนาและสงเริมใหมีแหลงการเรียนรู 
 9. การนิเทศการศึกษา 
 10. การแนะแนว 
 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
 13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
 14. การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใชในสถานศึกษา 
 17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา46

59 
 สรุปไดวา งานบริหารวิชาการของโรงเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ 
ตามขอบขายและภารกิจการดําเนินงานวิชาการ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว 
ซ่ึงไดแก การพัฒนาหรือการดําเนินงานเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 
การวางแผนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย

                                                           
58กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 33-38. 
59สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 25-51. 
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและสงเริมใหมีแหลงการเรียนรู การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริม
ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใชในสถานศึกษา การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
รวมท้ังการพัฒนาความรูความสามารถของครูทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ มีทักษะดาน
วิชาการท่ีเขมแข็ง 
 
ภารกิจการดําเนนิงานวิชาการ 
 ภารกิจการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญในการดําเนินการ 17 งาน ดังนี้ 
 

1.  การพัฒนาหรือการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
 หลักสูตรทองถ่ิน หมายถึง หลักสูตรท่ีกําหนดใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเรียนรู
เนื้อหาเก่ียวกับทองถ่ินท่ีตนอาศัยอยู ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประเพณีและวัฒนธรรม 
ตลอดจนอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังในดานทฤษฎีและปฏิบัติในหองเรียนและนอกหองเรียน 47

60 
ความจําเปนของการมีหลักสูตรทองถ่ินเนื่องจากหลักสูตรแกนกลางซ่ึงเปนหลักสูตรระดับชาติท่ียังไม
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถ่ินไดอยางแทจริง เนื่องจากความตองการของแตละ
ทองถ่ินมีความแตกตางกันมาก จึงมีการนําหลักสูตรระดับชาติมาปรับใหเหมาะสมกับแตละทองถ่ิน 
ตามบริบทของโรงเรียนแตละแหง มีหนาท่ีจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ เพราะชุมชนแตละ
ชุมชนมีสภาพปญหาและความตองการแตกตางกัน ชุมชนจึงควรตองมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินของตนเอง 
 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น มีการดําเนินการดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1  จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําหลักสูตร ผูบริหารคัดเลือกครู ศึกษานิเทศก นักวิชาการ
ในทองถ่ิน ตลอดจนผูนําชุมชนและปราชญชาวบานในทองถ่ินนั้นๆ มาเปนคณะทํางานเพ่ือรางหลักสูตร
ทองถ่ิน 
 ข้ันท่ี 2  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน คณะทํางานตองทําการศึกษาสภาพและความตองการ
ของทองถ่ิน เพ่ือใหหลักสูตรนั้นๆ เกิดประโยชนตอทองถ่ินอยางแทจริง โดยรวบรวมขอมูลจากคนใน
ทองถ่ินดวยวิธีการสัมภาษณ ตอบแบบสอบถาม การสังเกต ฯลฯ สํารวจความตองการของผูเรียนเพ่ือให
หลักสูตรมีความสอดคลองกับศักยภาพความตองการของผูเรียน ศึกษาองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาวามีสวนใดบางท่ีทองถ่ินสามารถเขามามีสวนรวมได นอกจากนี้ยัง

                                                           
60วีรนุช  ปณฑวนิช, อนาคตหลักสูตรทองถิ่นจะไปทางไหน (กรุงเทพฯ: ที.พี.พริ้นท, 2543), 

19. 
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ตองวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียนดวยวามีจุดแข็ง จุดออนอยางไรบาง เพ่ือนําไปปรับปรุงใหโรงเรียน
มีความพรอมมากท่ีสุด และสามารถนําหลักสูตรทองถ่ินไปใชไดอยางเกิดประสิทธิภาพ 
 ข้ันท่ี 3  กําหนดจุดประสงคของหลักสูตร คณะทํางานตองทําการศึกษาสภาพปญหาและ
ความตองการของทองถ่ินและผูเรียน จากนั้นกําหนดจุดประสงคท่ีตองการใหเกิดข้ึนแกผูเรียน เมื่อ
เรียนจบสาระนั้น ๆ ท่ีสําคัญคือจะตองเปนจุดประสงคท่ีสามารถเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ 
 ข้ันท่ี 4  กําหนดเนื้อหา เปนการนําจุดประสงคจากข้ันท่ี 3 มาวิเคราะหและกําหนดเนื้อหา
สาระของกลุมสาระอยางกวางๆ ใหสอดคลองกับจุดประสงคของกลุมสาระนั้นๆ จากนั้นจึงแยกเปน
เนื้อหายอย ซึ่งในสวนนี้สามารถปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพของแตละทองถิ่นและผูเรียนได 
ตลอดจนมีความตอเนื่องกับกลุมสาระในข้ันตนและกลุมสาระตางๆ 
 ข้ันท่ี 5  กําหนดกิจกรรม พิจารณาจากจุดประสงคแตละขอ กิจกรรมท่ีกําหนดไมควรมากหรือ
นอยเกินไป ควรเนนทักษะกระบวนการ เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมโดยมีครูเปนผูประสาน
กิจกรรมและคอยชี้แนะ 
 ข้ันท่ี 6  กําหนดชั่วโมงการเรียน ถากลุมสาระท่ีจัดทําไดกําหนดใหเปนวิชาบังคับเลือก เวลาเรียน
ท่ีกําหนดจะตองเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงสรางของหลักสูตร ถาเปนกลุมสาระของวิชาเลือกเสรี 
สามารถกําหนดตามความเหมาะสมและจุดประสงคและเนื้อหาท่ีกําหนดใหเรียนแตความสัมพันธกับ
โครงสรางของกลุมวิชาท่ีเปนอยูเดิมดวย ในกรณีท่ีเนื้อหามากอาจจัดทําเปนหลายวิชาและอาจมีไดท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ข้ันท่ี 7  กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล คณะท่ีทํางานควรกําหนดเกณฑการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาท่ีทําข้ึนใหม เพ่ือผูนําไปใชจะไดทําการวัดและประเมินผลไดตรงตามเจตนารมณ
ของหลักสูตร สิ่งท่ีควรระบุคือ รายวิชาท่ีสรางข้ึนจะมีการวัดและประเมินผลแบบใด กอนเรียน/ระหวาง
เรียนหรือเม่ือจบหลักสูตร ใชวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลอะไร ใชเกณฑใดในการประเมินผล 
 ข้ันท่ี 8  จัดทําเอกสารหลักสูตร หลังจากจัดทําหลักสูตรทองถ่ินในรายวิชาใหมแลว ควรจะตอง
จัดทําเอกสารหลักสูตร เชน แผนการสอน คูมือครู หนังสืออานเพิ่มเติม และหนังสือตางๆ เปนตน 
เพ่ือใหผูใชหลักสูตรสามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 ข้ันท่ี 9  ตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใชหลักสูตร คณะทํางานควรจะพิจารณารวมกัน
หรือใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบวาองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร เชน จุดประสงค เนื้อหา ฯลฯ 
มีความสอดคลองกันหรือไม อยางไร แผนการสอน สื่อการเรียนการสอน มีความสอดคลองกับหลักสูตร
หรือไม มีปญหาท่ีตองทําการแกไขหรือไม แลวคัดเลือกกลุมทดลองและกําหนดวิธีการประเมินผล 
พิจารณาวาหลักสูตรทองถ่ินท่ีสรางข้ึนมาใหมและสื่อการเรียนการสอนตางๆ สามารถนําไปปฏิบัติได
จริงหรือไม การทดลองใชหลักสูตร คณะทํางานและครูผูสอนควรทําความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและ
การใชหลักสูตรกอนแลวจึงทดลองใหครูนําไปใชในชั้นเรียนโดยมีการนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงผลการใช
หลักสูตรใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนกอนนําไปใชตอไป 
 ข้ันท่ี 10  เสนอขออนุมัติใชหลักสูตรเม่ือตรวจสอบคุณภาพและแกไขหลักสูตรทองถ่ินท่ีสรางข้ึน
เรียบรอยแลว จะตองนําหลักสูตรท่ีสรางข้ึนใหมเสนอตามลําดับข้ัน เพ่ือขออนุมัติใชหลักสูตร 
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 ข้ันท่ี 11  นําหลักสูตรไปใชขณะรอการอนุมัติใชหลักสูตร คระทํางานจะตองทําแผนการใช
หลักสูตร โดยเตรียมการอบรมครูเก่ียวกับวิธีการใชหลักสูตร โดยจัดในรูปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และเม่ือการประชุมสิ้นสุดลงแลว ผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมายจะตองนิเทศติดตามผลของการใช
หลักสูตรของครูดวย เพ่ือใหการสอนเปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตร 
 ข้ันท่ี 12  ประเมินผลหลักสูตร หลังจากครูนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียนระยะหนึ่งแลว โรงเรียน
ควรจัดใหมีการพิจารณาถึงคุณคาของหลักสูตรวาเปนอยางไร ใหผลตรงตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม 
ตองปรับปรุงแกไขในสวนใดหรือควรจะยกเลิกไป48

61 
 
2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 
 การวางแผน เปนการเตรียมการลวงหนาเพ่ือใหการดําเนินงานนั้นเกิดความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามท่ีตองการ สิ่งสําคัญอยางยิ่งคือ การกําหนดเปาหมาย จัดอันดับความสําคัญของ
เปาหมาย กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 
ดังแผนภูมิท่ี 3 ข้ันตอนการวางแผนงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 3  ข้ันตอนการวางแผนงานวิชาการของสถานศึกษา 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, งานบริหารโรงเรียนการบริหารงานวิชาการ ชุด
ฝกอบรมดวยตนเอง เลม 3 (กรุงเทพฯ: สามัญนิติบุคคล, 2546), 18-19. 
 

 1. การกําหนดเปาหมาย หมายถึง การกําหนดลักษณะหรือคุณภาพของงานวิชาการท่ีตองการ
ใหเกิดข้ึนในโรงเรียน โดยควรกําหนดใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนในดานตางๆ เชน หลักสูตร
สถานศึกษา ทรัพยากร สภาพแวดลอม ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน เปนตน 

                                                           
61กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 

2544), 28. 

การกําหนดเปาหมาย 

กําหนดงบประมาณ 

จัดอันดับความสําคญัของ

การกําหนดแนวทางวิธี กําหนดผูรับผดิชอบ 

กําหนดระยะเวลา 
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 2. การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย เปนการชวยใหมีการวางแผนงานวิชาการ ทําใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะโรงเรียนจะไดทราบถึงเปาหมายท่ีมีความสําคัญมากนอยกวากันเพียงใด 
เพ่ือกําหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 3. กําหนดวิธีปฏิบัติงาน คือ การนําเปาหมายท่ีมีลักษณะเปนความคิดเชิงนามธรรมมาสูรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ โดยการคิดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ รวมถึงการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 4. การกําหนดระยะเวลาดําเนินงาน ในการวางแผนจําเปนตองกําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือประโยชนในการชวยใหผูท่ีรับผิดชอบงานในดานตางๆ สามารถวางแผน
ในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5. การกําหนดงบประมาณ หมายถึง การคิดถึงงบประมาณท่ีตองใชในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
รวมท้ังคาตอบแทนและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินงานท้ังหมด 
 6. การกําหนดผูรับผิดชอบ เปนการกําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีความ
ชัดเจน 
 

 สรุปไดวา การวางแผนงานดานวิชาการ หมายถึง การเตรียมการณลวงหนาหรือการวางแผน 
การปฏิบัติงานบริหารวิชาการโรงเรียนเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ตามท่ี
ตองการ ซ่ึงตองกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินการ ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากร
ท่ีจําเปน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด มีความชัดเจน สามารถกํากับ ติดตาม และประเมินผลไดงาย 
 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนกิจกรรมท่ีครูและ
นักเรียนทํารวมกัน ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ีเนนนักเรียนทําและกิจกรรมท่ีครูผูสอน
เปนคนทํา จึงเรียกรวมกันวาการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตร กลาวคือ ครูและนักเรียนรวมกัน
ดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยมีนักเรียนเปนศูนยกลางของความสนใจ เพราะเปนกิจกรรมของนักเรียนโดย
นักเรียนเพ่ือนักเรียน โดยครูเปนผูดําเนินการใหกิจกรรมเปนไปในแนวทางตามท่ีแผนการสอนและคูมือ
เสนอแนะไว นักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีวางแผนหรือกําหนดไวมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการสอน
โดยวิธีใดๆ ก็ตาม ครูเปนเพียงผูควบคุมและแนะนําเพ่ือใหกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค
การเรียนรูของหลักสูตรท่ีกําหนดไว การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของหลักสูตรมีหลักการและ
วิธีการเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1) กระบวนการเรียนมีความสําคัญเทากับเนื้อหา 2) นักเรียนเปนผูแสดง 
ครูเปนผูกํากับการแสดง 3) นักเรียนสืบคนหาความรู สรุปและตัดสินใจดวยตนเอง 4) ปฏิบัติควบคู
ไปกับทฤษฎี 5) ใชวิธีการหลายอยางในการหาคําตอบ 6) เนนกระบวนการกลุม หลักการในการจัด 
การเรียนรูเปนเรื่องท่ีผูสอนจะตองศึกษาวิเคราะหใหเขาในสาระสําคัญ เลือกวิธีการที่เหมาะสมและ
ลงมือปฏิบัติใหเกิดผลกับผูเรียนอยางจริงจัง การจัดการเรียนรูจะตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 1. ดานความรู ผูสอนจะตองวิเคราะหภารกิจในการสอนวาจะจัดการเรียนรูอยางไรใหผูเรียน
เขาใจความหมายของสิ่งท่ีจะเรียนรู และโครงสรางของความรู ประกอบดวย ขอมูล ขอเท็จจริง หลักการ 
กฎเกณฑ ไปจนถึงทฤษฎี อยางมีลําดับข้ันตอน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีหลักในการเรียนรู อยางไรก็ตาม 
สถานศึกษาตองกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและผลการเรียนรู ตลอดจนสาระใหสอดคลองกับมาตรฐาน
หลักสูตร เพ่ือประโยชนในการพัฒนาศักยภาพใหเปนไปตามเปาหมาย 
 2. ดานคุณธรรม การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ดวยการที่ครู
ใหความรัก ความเมตตาตอศิษย จะทําใหผูเรียนเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดพลังในการเรียนรู 
กลาคิด กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน 
 3. ดานกระบวนการเรียนรู การเรียนรูท่ีจะนําไปสูการเนนผูเรียนสาํคัญท่ีสุดนั้น ควรเปน
การเรียนรูท่ีเนนกระบวนการมากกวาเนื้อหา กระบวนการเรียนรูท่ีนํามาใชประกอบดวยกระบวนการ
เรียนรูท่ัวไปไดกับหลาย ๆ วิชา เชน กระบวนการกลุม กระบวนการเรียนรูและรวมมือ เปนตน นอกจากนี้
ในการเรียนรูแตละวิชา กิจกรรมตองเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูเฉพาะวิชา เชน 
วิทยาศาสตร จะใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 4. การบูรณาการตามความเหมาะสม เนื่องจากการเรียนรูสามารถเกิดไดในทุกท่ีและทุกโอกาส 
ท้ังการเรียนในหองเรียน ในสภาพแวดลอมและในธรรมชาติ ผูเรียนจําเปนตองกําหนดปญหาเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูและบูรณาการเชื่อมโยงไปสูชีวิตจริง 49

62 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหมุง
ใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลัก เพ่ือเปนการเตรียมการรองรับกระแสงการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในดานเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและรูจักแสวงหาความรู
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การเรียนรูในมาตรา 24 ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการดังนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
 2. ฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
 3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 
รักการอาน และเกิดการใฝเรียนใฝรูอยางตอเนื่อง 
 4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 
รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกรายวิชา 
 5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอุปกรณ
อํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงเรียนรูวิทยาการประเภทตางๆ 

                                                           
62สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูลคํา, เรียนรูสูครูมืออาชีพ (กรุงเทพฯ: หจก.ภาพพิมพ, 2549), 

135-136. 
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 6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
50

63 
 ผูปกครองและบุคคลในชุมชน ทองถ่ิน ทุกฝายควรรวมมือกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
เพ่ือใหการเรียนรูเปนไปอยางไดผลดี การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลางจึงควรมีหลักในการจัดระบบ
การเรียนการสอนเปนงานท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ผลของการจัดระบบการเรียน
การสอนจะเปนเครื่องมือวัดผลสําเร็จในการดําเนินการของโรงเรียน การจัดระบบการเรียนการสอน
นอกจากจะมีผลโดยตรงตอนักเรียนแลว ยังมีผลอยางมากตอการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตร
มาใช การจัดระบบท่ีดีจะเปนแรงท่ีจะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร แตถา
การจัดการไมเหมาะสมก็จะเปนอุปสรรคขัดขวางการเรียนการสอนไมใหบรรลุจุดมุงหมายดังหลักสูตร
กําหนดไว ดังนั้นหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนาอยางดีจะสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพก็ตอเม่ือ
การจัดระบบการสอนของโรงเรียนเหมาะสม ในทางตรงกันขามหากไปใชในโรงเรียนที่จัดระบบ
ไมเหมาะสม ก็จะไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแตละครั้ง จึง
จําเปนตองเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนดวย 
 
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 1. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 
 2. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห การจัดการเผชิญสถานการณ 
การประยุกตใชความรูเพ่ือปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติ
จริง การสงเสริมใหรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีสอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ท้ังนี้โดย
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน และนําภูมิปญญา
ทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม 
 3. จัดใหมีสารสนเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศท่ีรวมมือ
ชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรวมกัน 
หรือแบบอ่ืน ตามความเหมาะสม 
 4. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม51

64 

                                                           
63สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 36. 

64เรื่องเดียวกัน, 37. 
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4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 27 วรรค 2 กําหนดใหสถานศึกษามีหนาท่ี
ในการจัดทําสาระของหลักสูตร ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากชีวิตจริงของตนเอง เปนการเรียนรูท่ีเกิด
ประโยชนอยางแทจริงแกผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติและดํารงชีวิตอยางเปนสุข หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช หลักสูตร
การศึกษาระดับตางๆ ตองมีลักษณะท่ีหลากหลาย มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมกับวัย
และศักยภาพ ตามสาระของหลักสูตร 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทําข้ึนสําหรับทองถ่ินและ
สถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีคุณภาพดานความรูและทักษะ
ท่ีจําเปนสําหรับใชเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู
เพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีคาดหวังได ทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคล ตองรวม
รับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่องในการวางแผนดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน 
ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพมาตรฐานการเรียนรูท่ี
กําหนดไว5265 
วิสัยทัศน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู 
เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพ้ืนฐาน
ของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
 2. เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 
 3. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน 
 4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุน ท้ังดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัด 
การเรียนรู 
 5. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

                                                           
65กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 

พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2553), 3. 
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 6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนการเรียนรูและประสบการณ5366 
จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อ
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรูความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช เทคโนโลยี                      
และทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 54

67 
  
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 
ซ่ึงการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงขาวสาร มีวัฒนธรรม
ในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึกและทัศนะของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ
ตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ี
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช

                                                           
66เรื่องเดียวกัน, 4. 
67เรื่องเดียวกัน, 5. 
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ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆ 
อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดาน
ตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู 
การสื่อสาร การทํางาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
 2. ซ่ือสัตยสุจริต 
 3. วินัย 
 4. ใฝเรียนรู 
 5. อยูอยางพอเพียง 
 6. มุงม่ันในการทํางาน 
 7. รักความเปนไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ55

68 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร 
 3. วิทยาศาสตร 
 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาตางประเทศ 

                                                           
68เรื่องเดียวกัน, 6-7. 
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ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดระบุสิ่งท่ีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมท้ังคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับชั้น 
ซ่ึงสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม นําไปใชในการกําหนด
เนื้อหา จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเรียน 
 1. ตัวชี้วัดชั้นป เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปท่ี 3) 
 2. ตัวชี้วัดชวงชั้น เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปท่ี 4-6) 
 หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพ่ือความเขาใจและให
สื่อสารตรงกัน56

69 ดังนี้ 
 

ว 1.1  ป.1/2 
   ป.1/2  ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ขอท่ี 2 
   1.1  สาระท่ี 1 มาตรฐานขอท่ี 1 
   ว  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ต 2.2  ม.4-6/3 
   ม.4-6/3  ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอท่ี 3 
   2.2  สาระท่ี 2 มาตรฐานขอท่ี 2 
   ต  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดาน 
เพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได และอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม 
สามารถตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักเขาใจผูเรียน ท้ังยังเปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและ
ใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน 
 2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล 
การชวยเหลือแบงปน เอ้ืออาทรและสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน 

                                                           
69เรื่องเดียวกัน, 6-7 
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ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสม
และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนให
เปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความ
รับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตางๆ กิจกรรม
สรางสรรคสังคม 
 

ระดับการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6) การศึกษาระดับนี้เปนชวงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน 
การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพ้ืนฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางสมบูรณและสมดุล ท้ังในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนนการจัด 
การเรียนรูแบบบูรณาการ 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาค
บังคับ มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
สวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต 
มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุล
ท้ังดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) การศึกษาระดับนี้เนนการเพ่ิมพูน
ความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนแตละคน 
ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง 
สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ มุงพัฒนาตน
และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและผูใหบริการชุมชนในดานตางๆ 
 

การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐานสําหรับ
กลุมสาระการเรียน 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมไดตามความพรอม
และจุดเนน โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผูเรียน ดังนี้ 
 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6)  
  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 5 ชั่วโมง 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3)  
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  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียนวันละไมเกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชา
ท่ีเรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชาเทากับ 1 หนวยกิต (นก.) 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6)  
  ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค มีเวลาเรียนวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชา
ท่ีเรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ชั่วโมงตอภาคเรียน มีคาน้ําหนักวิชาเทากับ 1 หนวยกิต (นก.)57

70 
การจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย 
สามารถนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับใชไดตามความเหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของแตละกลุมเปาหมาย โดยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด58

71 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ การพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียน โดยการวิเคราะห กําหนดสาระรายละเอียดท่ีจะนํามาจัดรายวิชา พรอมท้ังเพ่ิมเติมสาระใน
สวนท่ีเก่ียวของใหสอดคลองตรงกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความรอบคอบ ม่ันใจใน
กระบวนการใชหลักสูตร ตลอดจนตรวจสอบสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร และ
เปนการเตรียมความพรอมท่ีดี ท่ีจะนําไปสูการใชหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพผูเรียน 
  

 แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวง-
ศึกษาธิการ ขอมูล สารสนเทศเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 
 2. วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสภาพสถานศึกษา เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 3. จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ท่ีกําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอง
กับวิสัยทัศน เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยเฉพาะบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุม
สาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 
 4. นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 5. นิเทศการใชหลักสูตร 
 6. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม59

72 
                                                           

70เรื่องเดียวกัน, 20-22. 
71เรื่องเดียวกัน, 24. 
72สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4, “เอกสารประกอบการอบรม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551”, วารสารวิชาการ (2554): 11-12. 



41 

 

 

5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ตามมาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษานั้น 
จึงเห็นไดวา การพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนข้ันตอนท่ีนําหลักสูตรลงสูการปฏิบัติหรือการดําเนินการ
เพ่ือใหการใชหลักสูตรสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ ซ่ึงเปนการแปลวิสัยทัศน หลักการ จุดมุงหมาย
ของหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความละเอียด ชัดเจน
ในแนวปฏิบัติมากข้ึน โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนถือวาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูและการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีดี มีประสิทธิภาพนั้น จะตองเปนกระบวนการ
ท่ีพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางรอบดาน มีความตอเนื่อง และสามารถนําความรู
และประสบการณไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มีดังนี้ 
 1. จัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. จัดสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด ความตองการ และสภาพ
ของผูเรียน 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนความสําคัญท้ังดานความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู 
 4. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู 
 5. จัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตนเองจากเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยใหตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และ
ความถนัดของผูเรียน พัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
จําเปนตองมีความหลากหลายในรูปแบบและกระบวนการการดําเนินการ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทของ
โรงเรียน รูปแบบของการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้ 
 1. การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย 
 2. การเรียนรูดวยการใชแหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 
 3. ใชกระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู 
 4. สอดแทรกการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ 
 5. ศึกษาติดตามขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 6. ใชสื่อการเรียนรูทุกประเภท 
 7. ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เชน ความสนใจ ความตองการ ความถนัด วิถีชีวิต ความเทาเทียม 
ความเสมอภาค และความสามารถ เปนตน 
 8. การบูรณาการผลงานในกลุมสาระตางๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตหรือแบบโครงงาน 
 9. การยืดหยุนโดยยึดเอาบริบทและความพรอมดานตางๆ เปนหลัก เชน สถานการณ สภาพ
ทองถ่ิน ผูเรียน สาระ และเวลา เปนตน 
 10.  ฝกทักษะการคิดเปน จัดการได ประยุกตใช 
 11.  ผูเรียนปฏิบัติจริง จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเกิดความพรอม 
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 12.  วัดผลประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง60
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การจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลักสูตร ผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู จัดการเรียนรูโดยชวยใหผูเรียนผานสาระท่ีกําหนดไวใน 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังปลูกฝง
เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนาทักษะตางๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตาม
เปาหมาย 
 1. หลักการจัดการเรียนรู 
  การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชน
ที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญ
ท้ังความรูและคุณธรรม 
 2.  กระบวนการ 
  การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
เปนเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน 
อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง 
กระบวนการปฏิบัติจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรูการเรียนรูของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
  กระบวนการเหลานี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนควรไดรับการฝกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุเปาหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปน 
ตองศึกษาทําความเขาใจในกระบวนการเรียนรูตางๆ เพ่ือใหสามารถเลือกใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู 
  ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และสาระการเรียนรูเหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณา

                                                           
73เรื่องเดียวกัน, 21. 
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ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด61
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6.  การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  การวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการท่ีสําคัญของการจัดกิจกรรมเฉพาะ เปนกระบวนการ
ท่ีทําใหทราบวาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจะมีคุณภาพใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
และประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด เพ่ือท่ีจะนําผลการประเมินที่ไดมานําไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนใหดีข้ึนตอไป แนวทางการประเมินมี 3 แนวทาง คือ 1) การประเมินจากสภาพจริง 
เปนการประเมินท่ีเนนทักษะการคิดอยางซับซอน ความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา การแสดงออก 
ซ่ึงสามารถประเมินไดจากแฟมสะสมผลงาน การจัดนิทรรศการวิชาการ การแสดงการทดสอบ การบันทึก
ของนักเรียน ผูสอน และการนําเสนอผลงานดวยการรายงาน 2) การประเมินภาคปฏิบัติ คือ การทดสอบ
ความสามารถในการทํางานของผูเรียนภายใตสถานการณจริง พรอมท้ังลงมือปฏิบัติจริง และเงื่อนไข
ท่ีสอดคลองกับสภาพจริงมากท่ีสุด การประเมินภาคปฏิบัติสามารถประเมินได 3 ลักษณะ คือ ประเมิน
กระบวนการ ประเมินผลผลิต และประเมินท้ังกระบวนการและผลผลิตผสมผสานกัน ลักษณะท่ีสําคัญ
ของการประเมินภาคปฏิบัติ คือ มีการกําหนดวัตถุประสงคการวัดอยางชัดเจน มีการกําหนดวิธีการ
ทํางาน กําหนดความสําเร็จของงาน มีคําสั่งควบคุมสถานการณในการปฏิบัติ ครูสามารถคนหาขอมูล
เก่ียวกับการปฏิบัติของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ การสืบคน การสังเกต การวิเคราะห 
และการทดสอบ 3) การประเมินจากแฟมสะสมผลงาน แฟมสะสมผลงานเปนแนวทางหนึ่งที่ใช
ในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และตรงกับสภาพความเปนจริง 
การประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงานเปนการประเมินท่ีผูเรียนแสดง กระทํา ผลิต หรือ
สรางความรูข้ึนมาดวยตนเอง เพ่ือประเมินความรูความกาวหนาของการเรียน และตัดสินผลการเรียน
ของผูเรียน ในการประเมินจากแฟมสะสมผลงาน ครูและนักเรียนจะตองคํานึงถึงหลักการที่สําคัญ 
3 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชา ดานการเรียนการสอน และดานความเสมอภาค62
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
ใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งเปนเปาหมายหลัก
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

                                                           
74กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551, พิมพครั้งท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2553), 3. 
75วัฒนา  ระงับทุกข, การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (กรุงเทพฯ: บริษัท เลิฟ 

แอนด ลิน เพลส จํากัด, 2549), 63-68. 
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ผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จ
ทางการเรียนของผูเรียน ตลอดจนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนรูแบงออกเปน 4 ระดับ คือ 1) ระดับ 
ชั้นเรียน 2) ระดับสถานศึกษา 3) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 4) ระดับชาต6ิ3

76 มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลท่ีอยูในกระบวนการจัดการเรียนรู 
ผูสอนดําเนินการเปนปกติและสมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยาง
หลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ภาระงาน แฟมสะสมผลงาน การใชแบบสอบถาม ฯลฯ โดยผูสอนเปนผูประเมินเองหรือ
เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผูปกครองรวมประเมิน ในกรณีที่ไมผาน
ตัวชี้วัดใหมีการสอนซอมเสริม 
  การประเมินระดับชั้นเรียน เปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการ
เรียนรู อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งท่ีจะตอง
ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง และสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียน
การสอนของตนเองดวย ท้ังนี้โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
 2. การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการประเมินท่ีสถานศึกษาดําเนินการเพ่ือตัดสินการเรียนรู
ของผูเรียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน นอกจากนี้เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วาสงผล
ตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีจุดพัฒนาในดานใด รวมท้ังสามารถนําผลการเรียน
ของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปน
ขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผูปกครอง และชุมชน 
 3. การประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการ
โดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยขอสอบมาตรฐานท่ีจัดทําและดําเนินการโดยเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัดในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจาก
การตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4. การประเมินระดับชาติ เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐาน
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เขารับ

                                                           
76กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551, พิมพครั้งท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2553), 28-29. 
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การประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพ่ือ
นําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ในระดับนโยบายของประเทศ 
 ขอมูลการประเมินระดับตางๆ ขางตนเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ 
ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุนเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตาง
ระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุมผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและ
พฤติกรรม กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทาง
รางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการ
ชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน 
 
องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดจุดหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทาง
ในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถในการแขงขันใน
เวทีระดับโลก กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีกําหนดในสาระการเรียนรู 
8 กลุมสาระ มีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเขารวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสัมพันธดังแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4  ความสัมพันธขององคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2553), 13. 
 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน 
 1. การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน 
  1.1 การตัดสินผลการเรียน 
   ในการตัดสินผลการเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนแตละคน
เปนหลัก และตองเก็บขอมูลของผูเรียนทุกดานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องในแตละภาคเรียน รวมท้ัง
สอนซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 
   ระดับประถมศึกษา 
   1. ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมรอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
   2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
   3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   4. ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด
ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   ระดับมัธยมศึกษา 
   1. ตัดสินผลการเรียนเปนรายวิชา ผูเรียนตองมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้นๆ 
   2. ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
   3. ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
 4. ผูเรียนตองไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานเกณฑท่ีสถานศึกษา
กําหนดในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

คุณภาพผูเรยีน 
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   การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถาผูเรียนบกพรอง
เพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและสอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได แตหากผูเรียนไมผานรายวิชาจํานวนมาก มีแนวโนมวาจะ
เปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซํ้าชั้นได 
ท้ังนี้ใหคํานึงถึงวุฒิภาวะและความรูความสามารถของผูเรียนเปนสําคัญ 
  1.2 การใหระดับผลการเรียน 
   ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษา
สามารถใหระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียน เปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร 
ระบบรอยละ และระบบท่ีใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน 
ตารางท่ี 1  ระดับผลการเรียนดวยระบบตางๆ 
 
ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ ระบบท่ีใชคําสําคัญสะทอนมาตรฐาน 

4 A 80 – 100 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
3.5 B+ 75 – 79 

ดี 
ดี 

ผาน 

3 B 70 – 74 
2.5 C+ 65 – 69 

พอใช 
2 C 60 – 64 

ผาน 1.5 D+ 55 – 59 
ผาน 

1 D 60 – 54 
0 F 0 – 49 ไมผาน ไมผาน ไมผาน 

 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2553), 17. 
 

   การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับ
ผลการประเมินเปน ดีเยี่ยม ดี และผาน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียน ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวม
กิจกรรมเปน ผานและไมผาน 
   ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชา ใหใชตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเปน 8 ระดับ 
   การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหระดับ
ผลการประเมินเปน ดีเยี่ยม ดี และผาน 
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   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผูเรียน ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด และใหผลการเขารวม
กิจกรรมเปน ผานและไมผาน 
  1.3 การรายงานผลการเรียน 
   การรายงานผลการเรียนเปนการสื่อสารใหผูปกครองและผูเรียนทราบความกาวหนา
ในการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงสถานศึกษาตองสรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารรายงานใหผูปกครอง
ทราบเปนระยะๆ หรืออยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเปนระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนท่ี
สะทอนมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
  
 2. เกณฑการจบการศึกษา 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดเกณฑกลางสําหรับการจบการศึกษาเปน 
3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.1 เกณฑการจบระดับประถมศึกษา 
   1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ตามโครงสรางเวลาเรียน
ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
   2. ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผานเกณฑการประเมินตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด 
   3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑ
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 

  2.2 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พ้ืนฐาน 63 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   2. ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พ้ืนฐาน 63 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 14 หนวยกิต 
   3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑ
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
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   5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  2.3 เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1. ผูเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พ้ืนฐาน 39 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   2. ผูเรียนตองไดหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พ้ืนฐาน 39 หนวยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
   3. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑ
การประเมินตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   4. ผูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
   5. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินผานเกณฑการประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
  สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ เชน การศึกษาเฉพาะทางการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส การศึกษาตาม
อัธยาศัย ใหคณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูเกี่ยวของ ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามหลักเกณฑในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
  
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา เปนเอกสารสําคัญท่ีบันทึกผลการเรียน ขอมูลและสารสนเทศท่ี
เก่ียวของกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตางๆ แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 

 1. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของผูเรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองบันทึก
ขอมูลและออกแบบเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) หรือเม่ือลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 
  1.2 ประกาศนียบัตร เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผูจบ
การศึกษา ท่ีสถานศึกษาใหไวแกผูจบการศึกษาภาคบังคับ และผูจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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  1.3 แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อ
และขอมูลของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) จบการศึกษาภาคบังคับ 
(ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) 
 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 
  เปนเอกสารท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญ
เก่ียวกับผูเรียน เชน แบบรายงานประจําตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียน
สะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช 6477 
  
การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผูเรียนในกรณีตางๆ ไดแกการยายสถานศึกษา 
การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเขารับการศึกษาตอ 
การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนความรู ทักษะ 
ประสบการณจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝกอบรมอาชีพ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรก หรือตนภาคเรียนแรก
ท่ีสถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนผูเรียน ท้ังนี้ผูเรียนท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่อง
ในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผูเรียนจากการเทียบโอนควร
กําหนดนายวิชา/จํานวนหนวยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีใหขอมูลแสดงความรูความสามารถ
ของผูเรียน 
 2. พิจารณาจากความรู ความสามารถของผูเรียน โดยการทดสอบดวยวิธีการตางๆ ท้ังภาค
ความรูและภาคปฏิบัติ 
 3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
 การเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปตามประกาศหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
สําหรับการเทียบโอนเขาสูการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหดําเนินการตามปฏิบัติการเทียบโอน
ผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 65

78 
 สรุปไดวา การวัดผล ประเมินผล โอนผลการเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารประชุมชี้แจงใหครู
เขาใจเก่ียวกับการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินการประเมินผลในระดับชั้นเรียน สําหรับผูสอนโดยในการประเมินความรู 
ทักษะตางๆ ตามกลุมสาระการเรียนรู ควรควบคูไปพรอมกับการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

                                                           
77เรื่องเดียวกัน, 30-33. 
78เรื่องเดียวกัน, 28-34. 
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7.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 การจัดกระบวนการเรียนรูไดระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 
วาดวยแนวทางการจัดการศึกษา ตามมาตรา 22 วาดวยการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด และมาตรา 24 วรรค 5 
ไดกําหนดใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมิน
ผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรม และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับ
และรูปแบบการศึกษา และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาจัดทําหลักฐานใหเปนปจจุบัน ใหครูนําผล
การวิเคราะหและสรุปผลเปนแผนภูมิเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงในปการศึกษาอันเปน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงเสริมใหผูเรียน
สามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
  
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
 วิจัยในชั้นเรียนถือวาเปนเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ เนื่องจาก
การวิจัยจะเขาไปชวยใหการจัดการเรียนการสอนของครูสามารถนําผูเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย
ของหลักสูตรสถานศึกษาได ครูจําเปนตองมองใหเปนองคประกอบและภารกิจตางๆ ในระบบการเรียนรู 
ท้ังดานปจจัย กระบวนการ และผลผลิตใหชัดเจน และเชื่อมโยงปจจัยท้ังปวงเปนองครวม เพราะปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในระบบการจัดการเรียนรู อาจเกิดข้ึนในระดับปจจัยหรือกระบวนการหรือผลผลิต กระบวนการ 
วิจัยในชั้นเรียนจึงมีสวนชวยในการคนหาคําตอบของสาเหตุปญหาหรือขอบกพรองท้ังระบบการเรียน
การสอนนั้นๆ ครูท่ีทําการวิจัยไดสําเร็จจําเปนจะตองไดรับการสงเสริมจากผูบริหารสถานศึกษาที่ให
อิสระในทางความคิด อิสระในการทํางานคนควาทดลองท่ีสอดคลองกับความตองการ ความสนใจของ
ผูทําวิจัย เพ่ือครูจะไดคนพบปญหาและแนวทางแกไข66

79 
 ในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม จริยธรรม พรอมกับมีวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุขไดนั้น ผูสอนจะตองคํานึงถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยูเสมอ นักเรียน
เกิดกระบวนการเรียนรูตรงตามเปาหมายท่ีตองการหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง ควรมีการแกไข
กิจกรรมการเรียนรูใดใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนไดบาง กระบวนการท่ีวานี้เปนการนําการวิจัยเขามาเปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอนนั้นเอง ซ่ึงเปนการสอดคลองกับขอสรุปตางๆ ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ท่ีเนนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีกําหนดใหเปนภารกิจของผูสอน 3 ประการ 
ท่ีตองบูรณาการเขาดวยกัน คือ ประการแรกจัดกระบวนการเรียนการสอน และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู (มาตรา 24 (5)) ประการท่ีสอง ทําวิจัยเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม
กับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา (มาตรา 30) ประการท่ีสาม นําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุง

                                                           
79คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการศึกษา, การปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด: 

แนวทางการปฏิบัติ, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2553), 68. 



52 

 

 

กระบวนการเรียนรู จึงเปนภารกิจท่ีสําคัญและจําเปน ซ่ึงสามารถเขียนเปนแผนภูมิใชในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู ไดตามแผนภูมิท่ี 5 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 5  การใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การวิจัยแบบงายจุดเริ่มตนของครูมืออาชีพ 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอุษาการพิมพ, 2547 ข.), 16. 
 

1.  การวิเคราะหความตองการ/พัฒนาการเรยีนรู 

3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู 

2.  วางแผนการจัดการเรียนรู 

4.  ประเมินผลการเรยีน 

1.  วิเคราะหปญหา/การพัฒนา 

3.  จัดกิจกรรมแกปญหา/พัฒนา 

2.  วางแผนการแกปญหา/การพัฒนา 

4.  เก็บรวบรวมขอมลูวิเคราะหขอมูล 

6.  สรุปผลการแกไขปญหา/     การ

พัฒนาและนําไปปรับปรุง 

5.  ทํารายงานผลการเรยีนรู 

พบปญหา/ตองการพัฒนาตองทําวิจัย 

ไมมีปญหา 
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 จากแผนภูมิในวงจรหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 5 ข้ันตอน 
ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ/พัฒนาการเรียนรู วางแผนการจัดการเรียนรู จัดกิจกรรมการเรียนรู 
ประเมินผลการเยน และการจัดทํารายงานผลการเรียนรู เปนการนํากระบวนการวิจัยเขามาใชในการ
ดําเนินงานของครูผูสอน ในวงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว ถือวาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูข้ันท่ี 3 ผูสอนทําการประเมินระหวางสอนแลวพบปญหาเล็กนอย สามารถปรับปรุง
แกไขไดในชวงการจัดกิจกรรมขณะนั้น เม่ือผูสอนทําการประเมินผลการเรียนรูในข้ันท่ี 4 แลวพบวา 
ไมมีปญหา ผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูที่ตรงกับจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม ผูสอนสามารถ
จัดทํารายงานผลการเรียนรูแกผูเกี่ยวของเพื่อทราบและใชประโยชนตอไป ในกรณีที่ผูสอนทําการ
ประเมินการเรียนรูในข้ันท่ี 4 แลวพบวามีปญหารุนแรงหรือพบวามีบางสิ่งท่ีจําเปนตองพัฒนาท่ีไมอาจ
ทําไดในทันที ผูสอนจําเปนตองทําการวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึน (ดูข้ันตอนการวิจัยในวงจร
ยอย 5 ข้ันตอน) กลาวคือ ทํากิจกรรมการแกปญหา/พัฒนาเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และ
สรุปผลการแกปญหา/พัฒนา เม่ือไดผลการแกปญหาแลว ผูสอนตองกลับไปประเมินผลการเรียนรูซํ้า
อีกครั้งหนึ่งจนพบวาไมมีปญหาแลว จึงจะทํารายงานผลการเรียนรูเสนอแกผูเก่ียวของเพ่ือนําไปใช
ประโยชน และเม่ือผูสอนไดทําวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือปญหาท่ีเกิดข้ึนในวงจรการจัดการเรียนการสอนไดแลว 
ผูสอนจะตองนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนตอไป 
 โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยูกับองคประกอบภายในโรงเรียนนั้น ไดแก ผูสอน 
นักเรียน หลักสูตรและสื่อ วัสดุ อุปกรณตางๆ ผูท่ีสําคัญท่ีสุดในการทํากิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียน
ดําเนินไปไดดวยดี คือ ผูบริหาร ซ่ึงจะเปนผูท่ีระดมความคิด การมีสวนรวมของทุกคน ทุกฝาย ตั้งแต
ชุมชน ผูสอน และนักเรียน รวมกันวิเคราะหปญหาและความตองการเพ่ือกําหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน 
จัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การนิเทศติดตาม และการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหผูท่ีเก่ียวของทราบกระบวนการดังกลาว ถือวาผูบริหารไดนํา
กระบวนการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการของโรงเรียนในความรับผิดชอบ ตามแผนภูมิท่ี 6 
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แผนภูมิท่ี 6  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การวิจัยแบบงายจุดเริ่มตนของครูมืออาชีพ 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพอุษาการพิมพ, 2547 ข.), 18. 
 

 จากแผนภูมิ ผูบริหารโรงเรียนใชกระบวนการวิจัยมาใชในการดําเนินงานบริหารโรงเรียน ตั้งแต
การวิเคราะหปญหาและความตองการเพ่ือกําหนดทิศทาง/วิสัยทัศน การจัดทําแผนโรงเรียน การดูแล
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน การนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานของโรงเรียน ในกรณีท่ีผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานแลว พบปญหารุนแรง
หรือพบสิ่งท่ีควรไดรับการพัฒนาท่ีสําคัญ ผูบริหารตองทําการวิจัยเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางานดังกลาว 

1.  การวิเคราะหปญหาและความตองการเพ่ือกําหนดทิศทาง/วิสัยทัศน 

3.  ดําเนินการตามแผนฯ 

2.  จัดทําแผนโรงเรียน 

4.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

1.  วิเคราะหปญหา/การพัฒนา 

3.  จัดกิจกรรมแกปญหา/พัฒนา 

2.  วางแผนการแกปญหา/การพัฒนา 

4.  เก็บรวบรวมขอมลูวิเคราะหขอมูล 

6.  สรุปผลการแกไขปญหา/     การ

พัฒนาและนําไปปรับปรุง 

5.  ทํารายงานผลการเรยีนรู 

พบปญหา/ตองการพัฒนาตองทําวิจัย 

ไมมีปญหา 
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ในระหวางข้ันตอนท่ี 4 ของการดําเนินงาน โดยข้ันตอนวิจัย 5 ข้ันตอน คือ การวิเคราะหปญหา/พัฒนา 
วางแผนแกปญหา/พัฒนา จัดกิจกรรมแกปญหา/พัฒนา เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผล
การแกปญหา/พัฒนา นําผลการวิจัยไปใชแลวทําการประเมินในข้ันตอนท่ี 4 ของการดําเนินการบริหาร
อีกครั้ง พบวาไมมีปญหาแลว จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนใหแกผูเก่ียวของทราบ 
หรือเปนขอมูลในการพัฒนางานตอไป 
  จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูนั้น เปนงานท่ีทาทายชวนให
คิดอยากลองทํา อยากติดตาม เกิดความกระตือรือรน ใครรูใครเห็น ในบางครั้งอาจจะใชเวลานาน
เพราะงานวิจัยเปนงานท่ีละเอียดถ่ีถวน ตองใชเวลา สิ่งสําคัญคือ เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมตางๆ 
เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ท้ังนี้เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียน
การสอนใหเปนไปตามความแตกตางของนักเรียน และสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน โดยมี
ข้ันตอนของกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน คือ การสํารวจและวิเคราะห
ปญหา การกําหนดวิธีการแกปญหา การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมและเครื่องมือ การนําวิธีการหรือ
นวัตกรรมไปใช และการวิเคราะหขอมูลและการเสนอผล 
 
8.  การพัฒนาและสงเริมใหมีแหลงการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 25 กําหนดวา รัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตย สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น โรงเรียนทุกแหงซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายของพระราชบัญญัติดังกลาว จึงจําเปน 
ตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูตางๆ และดําเนินการเพ่ือใหเกิดแหลงเรียนรู
ข้ึนในโรงเรียน และแหลงการเรียนรูท่ีโรงเรียนสามารถจัดและดําเนินการไดมีหลายประเภท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
กําลังความสามารถของโรงเรียนแตละแหง เชน หองสมุดโรงเรียน อุทยานการศึกษา สวนพฤกษศาสตร 
หรือแหลงเรียนรูภายนอก เชน พิพิธภัณฑ วัด หอสมุดแหงชาติ หองสมุดประชาชน และภูมิปญญา
ทองถ่ินในชุมชน 
 แนวคิดในการจัดแหลงการเรียนรูท่ีโรงเรียนสามารถจัดและดําเนินการไดหลายประเภท ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับกําลังความสามารถของโรงเรียนแตละแหง ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แหลงการเรียนรูใน
โรงเรียนและแหลงการเรียนรูในทองถ่ิน แหลงการเรียนรูในโรงเรียน เชน หองสมุดโรงเรียน หองสมุด
หมวดวิชา หองสมุดเคลื่อนท่ี มุมหนังสือในหองเรียน หองพิพิธภัณฑ หองมัลติมีเดีย หองคอมพิวเตอร 
หองอินเตอรเน็ต ศูนยวิชาการ ศูนยวิทยาบริการ ศูนยโสตทัศนศึกษา ศูนยการเรียนการสอน ศูนยพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน สวนพฤกษศาสตร สวนวรรณคดี สวนสมุนไพร สวนสุขภาพ สวนหนังสือ 
สวนธรรมะ เปนตน แหลงการเรียนรูในทองถ่ิน เชน หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร หอศิลป 
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน วัด 
ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ องคการภาครัฐและเอกชน เปนตน 



56 

 

 

 ประเภทของแหลงเรียนรู ในการจัดประเภทของแหลงเรียนรูจัดไดหลายแบบตามความสอดคลอง
ของโรงเรียนแตละแหง เพ่ือเอ้ือประโยชนตอการใช ในท่ีนี้เสนอการจัดประเภทของแหลงเรียนรู 2 แบบ 
แบบแรก คือ จัดตามลักษณะของแหลงเรียนรู ไดแก 1) แหลงเรียนรูตามธรรมชาติ 2) แหลงเรียนรู   
ท่ีมนุษยสรางข้ึน 3) บุคคล แบบท่ีสอง คือ จัดตามแหลงท่ีตั้งของแหลงเรียนรู ไดแก 1) แหลงเรียนรู 
ในโรงเรียน 2) แหลงเรียนรูในชุมชน 
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงเรียนรู 
 1. สํารวจแหลงการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังในสถานศึกษา 
ชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลเคียง 
 2. จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 
 3. จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู รวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรู และประสานความ
รวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 4. ในการจัดตั้ง สงเสริมพัฒนาแหลงการเรียนรูท่ีใชรวมกัน สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลง
การเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 67

80 
 
9.  การนิเทศการศึกษา 
 การบริหารงานในโรงเรียนและการจัดการในเรื่องใดๆ ก็ตาม จะเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สูงสุดจําเปนตองมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนํา ชวยเหลือ คอยใหคําปรึกษา ชวยเหลือคอย
ใหบริการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา โดยยึดเกณฑมาตรฐานเปนหลัก และการนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษามีจุดหมายเพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถ มีความเชื่อม่ัน สามารถพัฒนา
วิชาชีพใหเจริญกาวหนา เกิดการประสานสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในโรงเรียน ชวยเหลือครู
ใหรูจักเลือกและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรตอไป 
ดังนั้น จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการชี้แนะ 
แนะนําใหความรวมมือตอกิจกรรมของครู เพ่ือท่ีจะปบปรุงการเรียนการสอน เปนความรวมมือรวมใจ
และประสานงานกันระหวางครูและผูนิเทศ ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร68

81 
 การนิเทศ มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Supervision” ตามรูปศัพท หมายถึง การใหความชวยเหลือ 
ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและปรับปรุง และกลิคแมน (Glikman) ใหความหมายเก่ียวกับการนิเทศวา 
เปนแนวความคิดเก่ียวกับงานและหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงเปนการสอน
ในเรื่องการจัดครู รวมท้ังการประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาจึงเปนงานท่ีมีลักษณะ

                                                           
80สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, การใชแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2547), 1-4. 
81กระทรวงศึกษาธิการ, สาระสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 56. 
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ดังนี้ คือ เปนระบบยอยระบบหนึ่งของการศึกษา เปนกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให
ความชวยเหลือและความรวมมือกับครู รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียวของในการศึกษาและความตองการความสําเร็จ
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของผูเรียน 6 9

82 สําหรับ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน 
กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการบริหารการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา 7 0

83 การนิเทศ
การศึกษา รวมท้ังการนิเทศภายใน เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูรับการนิเทศมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
มีขวัญกําลังใจและมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนด และยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึนอยูเสมอ เปนกิจกรรมท่ีดําเนินไป
อยางเปนระบบ อยูในบรรยากาศของความรวมมือรวมใจ เขาใจอันดีตอกันระหวางผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศ มีการเคารพในความแตกตางระหวางบุคคลของผูรับการนิเทศและสามารถดึงศักยภาพของ
ผูรับการนิเทศมาใชและใหการยกยอง ชวยใหผูรับการนิเทศพัฒนาตนเองใหอยูในระดับมาตรฐาน
วิชาชีพหรือระดับคุณภาพครูของคุรุสภาใหสูงข้ึน และรักษาไวได 
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
 1. จัดกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 2. ดําเนินการนิเทศวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย เหมาะสมกับสถานศึกษา 
 3. ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
 4. ติดตามประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณจัดระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา71

84 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การนิเทศภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการทํางาน
รวมกันระหวางผูบริหารและครูในโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก เพ่ือแนะนํา ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
ในการพัฒนาปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือใหสูงข้ึน
ตามจุดหมายท่ีตองการ ซ่ึงเทคนิคการนิเทศนั้นสามารถทําใหหลากหลายเหมาะสมกับสภาพปญหาและ
ความตองการพัฒนาของแตละสถานศึกษา แตกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษานั้นตองดําเนินการ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาตอไป 
 

                                                           
82G. D. Glickman, Development Supervision: Alternative Practice for Helping 

Teachers Improve Instruction (Washington D.C.: Association for Supervision and 
Curriculum Development, 1981), 6. 

83ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนยสงเสริมกรุงเทพฯ, 
2544), 223. 

84กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 38. 
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10.  การแนะแนว 
 การบริหารแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือ สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาศักยภาพของผูเรียน เสริมสรางทักษะชีวิต 
การเรียนรู การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางครู ซ่ึงครูทุกคนตองทําหนาท่ีแนะแนวใหคําปรึกษาดาน
ชีวิต การศึกษาตอ และการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 7 2

85 งานแนะแนวเปนงานบริการ 
ท่ีมุงใหความชวยเหลือนักเรียนในดานการพัฒนาตนเอง โดยนําเอาความสามารถท่ีตนเองมีอยูมาใช 
ในการพิจารณาอยางมีเหตุผล สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ตลอดจนรูถึงวิธีการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีความสุขในชีวิต การแนะแนวนั้นเกิดข้ึนมาจากปญหาและความตองการตางๆ 
อาจมีลักษณะสัมพันธกัน การแนะแนวการศึกษาจะเริ่มตั้งแตวันแรกของนักเรียนท่ีเขาสูโรงเรียนและ
ดําเนินไปจนถึงการสิ้นสุดการเรียน เพ่ือไปประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับสูง ประกอบดวย
กิจกรรม 2 ประเภทใหญๆ ไดแก กิจกรรมชวยเหลือนักเรียนดานการเรียน คือ การใหขอสนเทศทาง 
การเรียนการศึกษาตอ การทํางานเพ่ือหารายไดระหวางเรียน การติดตอขอรับทุนการศึกษา วารสาร
และหนังสือทางราชการแนะแนวทางการศึกษา ประการท่ีสอง การชวยเหลือนักเรียนดานการปรับตัว 
สงเสริมทางดานสติปญญา ตลอดจนความเขาใจในเรื่องความสามารถของตนเองใหสามารรถตัดสินใจ
เพ่ือมุงความสําเร็จทางดานการศึกษา ความสามารถท่ัวไป ความถนัดเฉพาะ คานิยม การคนหาขอมูล
สวนบุคคลท่ีมีแนวโนมของความเคลื่อนไหวดานพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ทําใหมีความกระตือรือรน
ในการเรียน ดวยเหตุนี้จึงควรมีการจัดบริการแนะแนวเพ่ือแกปญหาใหหมดไป 
 จุดมุงหมายของการแนะแนวการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดเปาหมาย
การแนะแนวการศึกษาไว 4 ขอ คือ 1) สงเสริมสมรรถภาพทางการเรียนใหสามารถประสบความสําเร็จ 
2) สงเสริมใหนักเรียนรูจักวางแผนดานการศึกษา 3) ชวยเหลือนักเรียนใหสามารถปรับตัวทางดาน
การเรียนเปนอยางดี และ 4) สงเสริมลักษณะนิสัยใหนักเรียนมีการใฝรูใฝเรียน ใหมีความกาวหนา
ทางดานการเรียนและชีวิต73

86 
 ขอบขายของการแนะแนว 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวถึงของขายในการแนะแนว มีขอบขายสาระสําคัญ 3 ดาน ดังนี้ 
1) การแนะแนวการศึกษามุงหวังผูเรียนพัฒนาการเรียนไดเต็มศักยภาพ รูจักการแสวงหาความรูและ
วางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรบตัวดานการเรียน และมีนิสัยใฝรูใฝเรียน 
2) การแนะแนวอาชีพ ชวยใหผูเรียนรูจักตนเอง และมองโลกของงานอยางหลากหลาย มีเจตคติและมี
นิสัยท่ีดีในการทํางาน มีโอกาสไดรับประสบการณ และฝกงานตามความถนัด ความสนใจ 3) การแนะ
แนวเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีอารมณ

                                                           
85กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารจัดการแนะแนว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 

2545), 2. 
86หนวยศึกษานิเทศก, การแนะแนวการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2542), 

21-22. 
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ม่ันคง มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เขาใจสิ่งแวดลอม และสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข
74

87 
 หลักการของการแนะแนว 
 จากบทความทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการกลาววา การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น มุงสงเสริมใหผูบริหารและครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญ
และจําเปนอยางหนึ่งท่ีจะตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน แตจากสภาพการณ
ปจจุบัน พบวา บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการแนะแนว ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ท่ีไมเอ้ือใหสถานศึกษาดําเนินงานแนะแนวไดดี อันจะสงผลตอการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน 
 ประเภทของการแนะแนว 
 1. การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนวการศึกษาวันแรกของ
นักเรียนท่ีเขาสูสถานศึกษาและดําเนินไปจนถึงการสิ้นสุดการเรียน เพ่ือไปประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
ในระดับสูง ประกอบดวยกิจกรรม 2 ประการใหญๆ ไดแก กิจกรรมชวยเหลือนักเรียนดานการเรียน 
คือ การใหขอสนเทศทางการเรียนการศึกษาตอ การทํางานเพ่ือหารายไดระหวางเรียน การติดตอ
ขอรับทุนการศึกษา วารสารและหนังสือทางราชการแนะแนวทางการศึกษา ประการท่ีสอง การชวยเหลือ
นักเรียนดานการปรับตัว สงเสริมทางดานสติปญญา ตลอดจนความเขาใจในเรื่องความสามารถของตนเอง
ใหสามารรถตัดสินใจเพื่อมุงความสําเร็จทางดานการศึกษา ความสามารถทั่วไป ความถนัดเฉพาะ 
คานิยม การคนหาขอมูลสวนบุคคลท่ีมีแนวโนมของความเคลื่อนไหวดานพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
การแนะแนวอาชีพ หมายถึง กระบวนการท่ีจะชวยใหบุคคลสามารถมีอาชีพท่ีเหมาะสมและประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพตามตองการ 
 2. การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) การแนะแนวอาชีพเปนการใหความชวยเหลือ
นักเรียนหรือนักศึกษาเก่ียวกับการวางแผนและการตัดสินใจ การเขาใจเก่ียวกับอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพรางกายของตน รวมท้ังเปนการใหขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับสภาพและลักษณะของงาน คุณสมบัติท่ีจําเปน การฝกอบรม รายได สวัสดิการ ความม่ันคง 
ความกาวหนา สิ่งแวดลอม ขอดี ขอเสีย การแสวงหางาน การสมัครงาน การปรับตัวใหเขากับงาน 
และปฏิบัติตนใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
 3. การแนะแนวสวนตัวและสังคม (Personal – Social Guidance) การแนะแนวสวนตัวและ
สังคม เปนการชวยเหลือใหมีชีวิตหรือความเปนอยูอยางสมบูรณ มีความเจริญท้ังรางกายและจิตใจ มี
ความเขาใจตนเอง มีอารมณท่ีม่ันคง มีความสามารถท่ีปรับตัวใหเขากับสังคมสวนรวมอยางมีความสุข 
รูจักบําเพ็ญประโยชนใหเปนประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนหรือสังคมได มีความสามารถในการเปนผูนํา

                                                           
87กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการศึกษาคนควาดวยตนเอง หลักสูตรผูชวยผูบริหาร 

ศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู เพ่ือเขาสูตําแหนงสายงานผูบริหารในสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2547), 106-210. 
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และผูตามท่ีดี มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ทําใหการศึกษามี
การพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตดวยตนเอง75

88 
 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การแนะแนว หมายถึง การสงเสริมความสามารถทางการเรียน
ทุกดาน เชน ชวยใหนักเรียนรูจักวิธีการเรียน การศึกษาคนควาความรูเพ่ิมเติม รูจักหลักเกณฑในการ
เลือกวิชาเรียนหรือโปรแกรมการเรียนใหสอดคลองกับความสามารถ ชวยใหสามารถวางแผนดาน
การศึกษาตอในอนาคตได รูแนวทางในการเลือกสถานที่เรียน การเตรียมตัวในการสอบคัดเลือก
เขาเรียนตอ และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมภายในโรงเรียนได 
 
11.  การพัฒนาระบบการประกับคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 หมวด 6 
มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 
ระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก บทบัญญัติ
ดังกลาวถือเปนสิ่งท่ีสถานศึกษาจะตองนําไปเปนหลักปฏิบัติเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไป
ตามเจตนารมณและสรางความม่ันใจใหแกผูปกครองและบุคคลท่ัวไป การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตน
ใหดีมีคุณภาพ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ เพ่ือใหระบบ
การศึกษาเปนตัวกระตุนบุคคลใหเกิดการเรียนรู รูจักการคิดวิเคราะห รูจักการแกปญหา มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค รูจักแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันตอกระแสของความ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการประกัน
คุณภาพดังนี้ 

“การประเมินคุณภาพภายใน” หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ          
ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย
หนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา76

89 

                                                           
88ณัฐพล  คําหารพล, การดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: เอส ดี เพรส, 2549), 

59. 
89สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔) (กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด),11. 
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 สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ ตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 

 
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยน 
แปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีแตละประเทศตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก โดยปจจัยสําคัญท่ี
จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว คือคุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งโดยจะตองเปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือทําให
ศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ีทําใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา        
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเองสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพ่ึงตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข 77

90  
 
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีดังนี้ 

1. สถานศึกษาจะตองจัดทําโครงสรางการบริหารท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบกระกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาจะตองแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี
อํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

2.1 กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.2 กํากับ ติดตาม และใหความเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวของกับการดําเนินการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2.3 เสนอสถานศึกษาแตงตั้งคณะบุคคลทําหนาท่ีตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
3. สถานศึกษาจะตองจัดระบบสารสนเทศท่ีมีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาจะตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการ

เรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สถานศึกษา ทองถ่ินและ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. สถานศึกษาจะตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการและ
ครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 

 

                                                           
90สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,แนวทางการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด,2553),2. 
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5.1 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปน 
อยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

1.2 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไว 
อยางตอเนื่อง ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

1.3 กําหนดวิธีดําเนินงานท่ีมีหลักวิชาหรือผลการวิจัย หรือขอมูลเชิงประจักษท่ีอาง 
ถึงใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

1.4 กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

1.5 กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมท้ังผูเรียน 

รับผิดชอบ และดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางอยางมีประสิทธิภาพ 
1.6 กําหนดบทบาทหนาท่ี และแนวทางใหบิดา มารดา ผูปกครองและบุคลากรใน 

ชุมชน เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
5.7 กําหนดการจัดงบประมาณและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

6. สถานศึกษาจะตองดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมท้ังมี
การกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ใหคณะ
บุคคลตามขอ 2 (2.3) ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสําหรับการตรวจสอบและคุณภาพการศึกษาใหใชวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสม เชนการสังเกต พฤติกรรมและกระบวนการทํางาน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การสอบถาม การสัมภาษณ การพิจารณาหลักฐานรองรอย การปฏิบัติงาน ตัวอยางผลงาน
และแฟมสะสมงาน ตลอดจนการใชแบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวัดมาตรฐาน 
 7. ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดําเนินการตรวจสอบ 
ทบทวนและรายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสําหรับในการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหใชวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสม 
การสังเกตพฤติกรรมและกระบวนการทํางาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม      
การสัมภาษณ การพิจารณาหลักฐาน รองรอยการปฏิบัติงาน ตัวอยางผลงานและแฟมสะสมงาน        
แบบสํารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวัดมาตรฐาน การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตอเนื่องเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง 
แกไขเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

8. สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้นท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนด ไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะท่ีสําคัญดวยเครื่องมือมาตรฐาน 

9. สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพรอมหลักฐานขอมูลและผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามขอ (8) เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

10. หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัด สงเสริมสนับสนุนและรวม
ดําเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดังนี้ 
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10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
10.2 จัดใหมีการกําหนดสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใน 

วิชาแกนหลักของสถานศึกษารวมกันเปนรายป/รายภาค 
10.3 จัดใหมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะท่ีสําคัญดวย 

เครื่องมือมาตรฐาน 
11. หนวยงานตนสังกัดระดับจังหวัด ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา

อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และรายงานผลใหสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดทราบ ท้ังนี้การ
ตรวจสอบและทบทวนใหเปนไปตามขอ (7) โดยอนุโลม 

12. หนวยงานตนสังกัดศึกษา วิเคราะห วิจัย และเผยแพรนวัตกรรมเก่ียวกับรูปแบบและ
เทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง รวมท้ังกํากับสนับสนุน 
สงเสริม ติดตาม ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 จากท่ีกลาวมาแลว สรุปไดวา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพ่ือทราบความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนวาบรรลุตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาหรือไม พรอมท้ังนําผลไปแกไข
ขอบกพรองและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
12. สงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ 

จากมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน 2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง และมาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา           
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน ซ่ึงจะ
เห็นไดวาเปาหมายปลายทางของการจัดการศึกษานั้น ตองการใหเกิดสังคมแหลงการเรียนรูโดยมุงเนน
ใหคนไทยทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตจึงเปนหนาท่ีสําคัญของเรียนท่ีจะสงเสริมงานดานวิชาการ
กับชุมชน ในฐานะท่ีโรงเรียนเปนแหลงกําหนดมรดกทางวัฒนธรรมและสรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหเกิด
ข้ึนกับนักเรียน ซ่ึงจะมีผลกระทบไปสูครอบครัว ชุมชน สังคม โรงเรียนควรมีการใหบริการทางดาน
วิชาการ และสงเสริมความรูแกชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาชุมชนและโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไปพรอม
กัน คือ ใหชุมชนมีสวนรวมใจการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประกอบกับรบริหารโรงเรียนใน     
ยุคโลกาภิวัฒนการเรียนในยุคใหมจําเปนตองใชองคความรูมายมาย อาทิเชน ครูภูมิปญญาไทยถือเปน
เครือขายท่ีสําคัญโรงเรียนอีกประการหนึ่งและถือไดวาเปนยกยองเชิดชูผูความรูดานภูมิปญญาไทยท่ี
อยูในชุมชนแลวจัดระบบเครือขายในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน จึงจะทําใหการเรียนรู        
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เรื่องสภาพชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินประสบความสําเร็จ 7 8

91 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวา 1) เปนการ
สํารวจความตองการ คือ การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานความตองการของโรงเรียน วิเคราะหสภาพของ
โรงเรียน โดยการซักถาม สังเกต สัมภาษณ 2) เปนการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนโดยยึดมาตรฐาน 
คณะรัฐมนตรีประกาศและมาตรฐานท่ีเกิดความตองการของชุมชน 3) เปนการวางแผนการพัฒนา   
คือ การวางแผนการพัฒนาโรงเรียน ตามวิสัยทัศน พันธกิจ ของโรงเรียนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ
ชุมชน โดยการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 4) เปนการลงมือปฏิบัติ คือ แนวทางการ
ปฏิบัติท่ีนําไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนของโรงเรียน 5) การประเมินผล คือ การประเมินแนวทาง
ปฏิบัติดานตางๆ ของการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเนนผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนเปนสําคัญ และ      
6) สรุปผลการท่ีชุมชนมีสวนรวม คือ กานําผลการประเมินมาใช เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงขอบกพรองท่ี
เกิดจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหการบริหารจัดการ
โรงเรียน โดยการมีสวนรวมของชุมชนเปนไปอยางตอเนื่องเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนและชุมชน
อยางแทจริงนั้น ชุมชนและ โรงเรียนควรทบทวน กระบวนการทํางานรวมกัน ผลท่ีไดจาการสวนรวม
ของชุมชนในการจัดการศึกษา79

92   
 

หนาท่ีท่ีสําคัญของสถานศึกษาในการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
1. การบริการแกชุมชน โดยการเผยแพรความรูท้ังทางวิชาชีพและวิชาการแกชุมชน          

ทําการฝกอบรม จัดหาวิทยากรบรรยายใหความรูในดานเศรษฐกิจอาชีพ การเมือง สาธารณสุข 
วัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของประชาชนใหสูงข้ึน 

2. การจัดโปรแกรมการศึกษาเพ่ือประชาชน โดยประสานงานขอความรวมมือจากหนวย
ราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือโรงเรียนดําเนินการเองจัดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเพ่ือให
ประชาชนสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ 

3. ใหความสนับสนุน ชวยเหลือการพัฒนาชุมชน จัดทําโครงการใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนและสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตําบล อําเภอและจังหวัด ตลอดจนเขารวมใน
โครงการพัฒนาเหลานั้น 

4. การสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนจะตองหาวิธีนําชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวมดําเนินกิจกรรมแสดงความคิดเห็นตางๆ ในโรงเรียน        
และโรงเรียนจะตองสงเสริมความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและบริการตางๆ แกประชาชน
ในชุมชนเชนกัน 
                                                           

91รุง  แกวแดง,โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิชจํากัด
,2546),184-190. 

92สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา             ตาม
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550),39. 
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5. การเรียนแบบอยางท่ีดีในชุมชน โรงเรียนมีหนาท่ีอบรมสั่งสอนเยาวชนซ่ึงเปนสมาชิกของ
สังคม โรงเรียนจําเปนตองเปนแบบอยางท่ีดีในชุมชน สมาชิกของโรงเรียนจะปฏิบัติตนอยูในระเบียบ
ประเพณีอันดีงาม 

การสงเสริมงานวิชาการตอชุมชนควรมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ การเรียนรูตองเปนแบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูจะตองเนนรูปแบบท่ีเนนผูเรียนเปนผูริเริ่มและจัดกระบวนการเรียนรูเอง 
เนนบทบาทของผูเรียนใหเปนกิจกรรมการเรียนรูตนเองและการเรียนรูจะตองเปนกระบวนการ
ปฏิสัมพันธภายใตการริเริ่มของผูเรียน 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ 

1. ศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานทางวิชาการแกชุมชน 
2. จัดใหความรูเสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพ่ือการพัฒนาทักษะ 

ชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน 
3. สงเสริมใหประชาชนในชุมชนทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ 

โรงเรียนและท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถานบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
4. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

ทองถ่ิน80

93 
จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การสงเสริมชุมชนใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการเปนงานท่ีผูบริหาร

โรงเรียนจัดดําเนินการเพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทางวิชาการหรือวิชาชีพใหชุมชนทําให
สังคมมีความเขมแข็งสามารถแกปญหาพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยอาศัยหลักการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกันเพ่ือใหกิจกรรมตางๆในโรงเรียนและชุมชนบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีแนวทางการบริหารท่ีสําคัญมาก        อีกประการ
หนึ่ง คือ การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาจากเดิมท่ีโรงเรียนจัดการศึกษา แตเพียง
ลําพังเปนเปดโอกาส ใหองคกรตางๆ ท่ีหลากหลายเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงสงผลให
โครงสรางการจัดองคกรของโรงเรียนตองเปลี่ยนแปลงจากองคกรเดิมท่ีมีสายการบังคับบัญชา 
(hierarchy organization) ไปสูการจัดองคกรแบบเครือขาย ซ่ึงเปนองคกรรูปแบบใหมและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอนาคต ท่ีนาจะสอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และกระบวนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะสวนท่ีวาดวยการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการศึกษา ตลอดจนของพระราชบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวของควรจะมีอยางนอยท่ีสุด 6 รูปแบบ 
ดังตอไปนี้ รูปแบบท่ี 1 เครือขายสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ รูปแบบท่ี 2 เครือขายสถานศึกษาข้ัน

                                                           
93จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา 

(กรุงเทพฯ : ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2550),     
9-10. 
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พ้ืนฐานของรัฐแหงใดแหงหนึ่งหรือหลายแหงกับภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีระบุไวในวรรคแรก ของมาตร 36 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 รูปแบบท่ี 3 เครือขายสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
รัฐกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รูปแบบท่ี 4 เครือขาย
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ และสถานศึกษาเอกชน รูปแบบท่ี 5 เครือขายสถานศึกษาของรัฐกับ
เอกชนและภาคอ่ืนๆ ท่ีระบุไวในรูปแบบท่ี 2 และ 3 รูปแบบท่ี 6 เครือขายท่ีเกิดจากการริเริ่มระหวาง
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐและเอกชน หรือระหวางสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเหลานั้นกับองคกร
ปกครองและภาคสวนอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยไมมีการชี้นํา กํากับ หรือครอบงําบงการโดย
หนวยงานหรือองคกรทางการศึกษาระดับบนในเบื้องตนความสัมพันธใดๆ ท่ีพึงจะมีเกิดข้ึนตองเปน
ความสัมพันธในแนวราบแบบผูมีความเสมอภาคกัน และท่ีจะเอ้ือตอการดําเนินงานของเครือขาย
สถานศึกษาในลักษณะของการประสานสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือใหการดําเนินงานเครือขายเปนไป
ดวยความราบรื่น โดยท่ีสมาชิกเครือขายอาจรวมกันรางหรือจัดทําระเบียบขอบังคับท่ีตองการจะมี 
สวนรวมกันบนพ้ืนฐานของหลักการเครือขายท่ีสําคัญ รูปแบบเครือขายใหมจะตองเปนรูปแบบท่ีเปน
ราชการนอยลง (less bureaucratic model) หรือไมเปนทางการ (non bureaucratic model)   
บนพ้ืนฐานของกระบวนทัศนแบบไมรวมศูนยเพ่ือหลีกเลี่ยงการรวมศูนยแบบท่ีเคยเปนมาเปนอุปสรรค
สําคัญยิ่งของการกอตัว การดํารงอยูและการดําเนินงานของเครือขายแท ตามเกณฑและขอเสนอแนะ
ท่ีควรจะเปนของฝายตางๆ หรืออีกนัยหนึ่ง “การจัดการแบบภาคี” จะตองเปนกระบวนการหลักของ
การดําเนินงานเครือขายรูปแบบใหมและกระบวนการจัดการแบบนี้ จะเปนไปไดเม่ือเกิดมีกระบวน
ทัศนแบบไมรวมศูนยข้ึนมาแลวท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ เปาหมายของการดําเนินงานจะตองเปนไป
เพ่ือระดมสรรพกําลังท่ีมีอยูเพ่ือรวมมือรวมใจประสานสงเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหเกิดคุณภาพการศึกษาสูงสุด สมาชิกเครือขายรายใดท่ีมีปญหา
ความไมคุมคาของการใชงบประมาณทรัพยากร จะตองไดรับการชวยเหลือ สนับสนุนจากสมาชิกราย
อ่ืนๆ ในเครือขายท่ีสําคัญท่ีสุด คือการบริหารโรงเรียนแบบเครือขายสามารถใชทรัพยากรครู บุคลากร 
อาคารสถานท่ีและสื่อ อุปกรณการสอนรวมกันได ทําใหคาใชจายเพ่ือการบริหารจัดการถูกลงกวาการ
บริหารโรงเรียนแบบเอกเทศ หนึ่งเครือขายอาจประกอบดวยโรงเรียนเล็กๆ ท่ีอยูใกลกันรวมประมาณ 
400-500 คน ซ่ึงเปนขนาดท่ีมีความเหมาะสมจะชวยใหโรงเรียนมีพลังเขมแข็ง สามารถจัดการศึกษา
ไดอยางนอยตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดไดท้ัง 3 รูปแบบ คือ ในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย ดังแผนภูมิท่ี 7 

 

 
 



67 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 7  โรงเรียนหลายวทิยาเขต 

ท่ีมา : รุง  แกวแดง,โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช,2546),179.  

 
ดังนั้น โรงเรียนหลักหรือแมขายจึงไมจําเปนตองเปนโรงเรียนขนาดใหญมากแตโรงเรียนตองมี

หนาท่ีในเรื่องการวางแผน การบริหาร การจัดการ การประสานงาน ดูแลเรื่องหลักสูตร สื่อ          
การพัฒนาและการประเมินผล เพ่ือสนับสนุน ชวยเหลือเครือขายใหประสบความสําเร็จในการบริหาร
การศึกษา ผูบริหารและครูตองเรียนรูและทําความเขาในวาคนท่ีมาอยูในเครือขายเปนสวนหนึ่งของ
ระบบบริหารโรงเรียนตองรับผิดชอบรวมกัน 
 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีตอการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาน 
ศึกษาและองคกรอ่ืน มีดังนี้  

1. ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน    
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกลเคียง
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ ท้ังภายในประเทศ    
และตางประเทศ81

94 
จากท่ีกลาวมาขางตน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา      

และองคกรอ่ืนนั้น เปนกระบวนการเชื่อมสัมพันธระหวางบุคลากรโรงเรียนหรือหนวยงานหนึ่งกับ    

                                                           
94สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา             ตาม
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550),40. 

วิทยาเขตท่ี 1 

วิทยาเขตท่ี 3 โรงเรียน วิทยาเขตท่ี 2 

วิทยาเขตท่ี 4 
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อีกหนวยงานหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานรวมกันภายในองคการเพ่ือใหการปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 

14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา ความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากร
ตางๆ เพ่ือพัฒนา ชุมชน ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ัง  
หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 8 2

95  การเรียนรูในระบบ
โรงเรียนสวนใหญจะเกิดข้ึนในแบบทางเดียว แตบางครั้งการจัดการเรียนการสอนครูไดพยายามสอน
จากของจริงหรือในสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริง ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงสงผลใหผูเรียนมี
ความตั้งใจเรียน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีการแลกเปลี่ยนระหวาง ครู นักเรียนและชุมชน 
เปรียบเสมือนการเรียนรูแบบนอกหองเรียน การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนเปนกระบวนการท่ีไดมีการไดดูจาก
ของจริง ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ การไดสัมผัสของจริง จึงทําใหสามารถเรียนรู
ไดดี ครูในพ้ืนท่ีโรงเรียนจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีจะตองเขาถึงชุมชน วิธีการสอน ก็จะแตกตางไป
จากครูในโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ การแสดงความสนิทสนม คุนเคยกัน ทําใหเกิดแบบแผนการเรียนรู   
แบบแลกเปลี่ยน ซ่ึงเปนการเรียนรูจากชีวิตจริงและเปนการเรียนรูแบบมิตรสัมพันธ 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีตอการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษามีดังนี้  

1. สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา ความตองการในการไดรับการสนับสนุน       
ดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

3. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา83
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บทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
                                                           

95“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 
74 (สิงหาคม 2542),15-19. 

96กระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการศึกษาดวยตนเอง หลักสูตรผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสิ้นคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.),2545),38. 
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1. การมีสวนรวมในการจัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียนท้ังท่ีบานและท่ี 
โรงเรียนรวมท้ังเปนแหลงเรียนรูตางๆ 

2. การกําหนดนโยบาย เปาหมายในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา 

3. การประชาสัมพันธสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมสรางความรู ความเขาใจ       

และเจตคติท่ีถูกตองแกผูเรียน ครู ผูปกครอง และผูเก่ียวของอ่ืนๆ นําไปสูการมีสวนรวมในการปฏิบัติ 

4. การเปนผูสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรในการจัดการศึกษา 

5. การตรวจสอบการจัดการศึกษา เปนการตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนใน 

เรื่องการวัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาตนเองของครูและนักเรียน การปรับปรุงบรรยากาศการจัด

กิจกรรมการเรียนรู การบริการและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 84
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การวัดประสิทธิผลการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

1. มีการสํารวจขอมูลการจัดการศึกษาของสถาบันอ่ืน 

2. มีการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาแกบุคคล ครอบรัว องคกร หนวยงาน        
และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา คือ การกําหนด
แนวปฏิบัติของครูผูสอนเก่ียวกับงานวิชาการในโรงเรียน เชน จัดทําคูมือปฏิบัติการงานบริหารวิชาการ    
ทําเอกสารแบบฟอรมงานวิชาการ การจัดทําตารางการเรียนการสอนรายหอง รายบุคคล  ตารางสอน
รวมและเผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบผลการศึกษาดานวิชาการ พรอมท้ังเก็บรวบรวม
หลักฐาน ตรวจแผนการจัดการเรียนรูและบันทึกการสอนประจําหอง เปนตน การจัดทําระเบียบและ
แนวปฏิบัติงานดานวิชาการอยางเปนระบบและมีข้ันตอนเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันของ
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกตองในการดําเนินงานวิชาการใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนดมีแนวปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. การเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับงานดานวิชาการ 
1.1 มีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวทางปฏิบัติทางราชการ 

เก่ียวกับงานวิชาการ 
1.2 มีการรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเก่ียวกับงาน 

วิชาการใหเปนระบบและสะดวกในการนํามาใช 

                                                           
97เรื่องเดียวกัน,57. 
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1.3 มีการจัดทําระเบียบและแนวทางปฏิบัติข้ึนใชในโรงเรียน 
1.4 มีการจัดทําเอกสารหรือคูมือครูหรือคูมือนักเรียนและเผยแพรใหผูเก่ียวขอทราบ 

2. การทําแผนงานวิชาการ 
2.1 มีการจัดทําและมีแผนงานวิชาการเปนลายลักษณอักษร 
2.2 มีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน 
2.3 มีการดําเนินการตามแผน 
2.4 มีการติดตามและประเมินผล 
2.5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน 85

98 
จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษาเปนกระบวนการเพ่ือใหบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว          
และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ทองถ่ินเพ่ือใหการบริหารการจัด
การศึกษาของโรงเรียนไดมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเองและจากการประเมินหนวยงานภายนอกเพ่ือใหโรงเรียน
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ตลอดจนปจจัยอุดหนุนการเรียนรูท่ีสนองตอความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือให
โรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและของบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนๆอยางกวางขวาง86

99 
 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
“หนังสือ” เปนเครื่องมือในการสงเสริมการอานและการเรียนรู และชวยปลูกฝงนิสัยรักการ

อานทําใหเกิดการใฝรูใฝเรียนและเปนบุคคลแหงการเรียนรู ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู  ไดกําหนดใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง และมาตรา 25 รัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว ไดสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
นิสัยรักการอาน และยกระดับความสามารถในการอาน รวมท้ังพัฒนาแหลงการเรียนรูท้ังในและนอก
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,แนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา             
ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550),49. 

99เรื่องเดี่ยวกัน,50. 
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สถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานวิชาการภายในโรงเรียนและพัฒนาผลการเรียนรูประสบ
ผลสําเร็จและเหมาะสมตรงกับความตองการของผูเรียน และสงเสริมการใชหนังสือเพ่ือการอานและการ
เรียนรูใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีความจําเปนในดําเนินการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชใน
ประกอบการเรียนการสอนและใชหนังสือท่ีมีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไปทางโรงเรียน จึงมีข้ันตอนการ
คัดเลือกหนังสือในโรงเรียน ดังนี้ 

1. สํารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด เพ่ือใชในการจัดการเรียนรู 
2. ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพ่ือคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด 
3. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา  
4. ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือดําเนินการสั่งซ้ือหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด 
5. ประสานหัวหนาสายชั้นในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัดและตรวจนับจํานวน 
6. กลุมสาระการเรียนรูรับหนังสือเรียนเพ่ือไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย87
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เกณฑการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ/ส่ือส่ิงพิมพ 

1. เนื้อหาสาระ  หนังสือท่ีคัดเลือกหากเปนประเภทอางอิงหรือสารคดีจําเปนตองคํานึงถึงสาระ
ท่ีถูกตองตามหลักวิชาการสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของทุกกลุมสาระการเรียนรู  
มีความเปนปจจุบัน ทันสมัย ทันตอเหตุการณ หากเปนประเภทบันเทิงคดีหรือสงเสริมการอาน  
ควรมีเนื้อหาสาระรวมท้ังใชภาษาท่ีสรางสรรค สงเสริมจินตนาการ และศีลธรรมอันดีงาม ไมเปนพิษ
ภัยตอการอานเหมาะสมกับวัย สนุกสนานเราความสนใจ จูงใจผูอานใหเกิดความเพลิดเพลิน  
กอใหเกิดนิสัยรักการอานและสามารถนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตได 

2. ความถูกตองของเนื้อหา มีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับหนังสือหนังสือวิชาการ ตลอดจน
หนังสืออานเพ่ิมเติมตามกลุมประสบการณตางๆ ใหพิจารณาในเรื่องของความเท่ียงตรง ความเชื่อถือ  
แหลงท่ีมาของขอมูล แหลงคนควา มีการอางอิงและมีบรรณานุกรมถูกตองชัดเจนและไดรับลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย  

3. ภาพประกอบของหนังสือ ควรพิจารณาดานความถูกตองและเหมาะสมกับประเภทของ
หนังสือ ความสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ความชัดเจนของภาพเหมาะสมกับวัย มีสีสันสวยงาม รวมท้ังมี
สัดสวนเหมาะสมกับหนากระดาษ 

4. การใชถอยคําสํานวนภาษา ใชภาษาถูกตอง สื่อความหมายไดชัดเจน อานเขาใจงาย    
เหมาะสมกับประเภทและเนื้อหาของหนังสือ รวมท้ังวัยของผูอาน กรณีหนังสือทางวิชาการ คําท่ีมา
จากภาษาตางประเทศ ถามีการบัญญัติ ศัพทภาษาไทยแลว ควรใชภาษาไทยและกํากับดวย
ภาษาอังกฤษ 

                                                           
100สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,แนวทางการดําเนินงาสงเสริมนิสัยรักการ

อานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
จํากัด,2556),2-5.  
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5. ความถูกตองตามอักขรวิธี ภาษาท่ีใชในหนังสือประเภทตางๆ ตองคํานึงถึงความถูกตอง
ตามอักขรวิธี เชน การใชตัวสะกด การันต คําควบกล้ํา เปนตน รวมท้ังการใชคําชนิดตางๆ  เชน คํานาม  
สรรพนาม อักษรยอ เปนตน ใชภาษาพูด ภาษาเขียนไดถูกตองตามสถานการณของเรื่องนั้นๆ            
และเหมาะสมกับวัยของผูอาน 

6. ราคาหนังสือ การพิจารณาราคาหนังสือตองคํานึงถึงความเหมาะสมดานปริมาณและ
คุณภาพของหนังสือ โดยพิจารณาจากชนิดของกระดาษ ขนาด จํานวนหนา รูปแบบและเทคนิคการ
ผลิต ภาพประกอบ ความยากงายในการเก็บขอมูลและเนื้อหา 

7. สวนลดของราคาหนังสือ หนังสือท่ีจัดซ้ือสวนใหญจะไดรับสวนลด ใหโรงเรียนนําสวนลด
ดังกลาวมาจัดซ้ือหนังสือใหมีปริมาณเพ่ิมข้ึน โดยแสดงสวนลดและการใชสวนลดในใบเสนอราคา    
และใบสงของ แตถาหนังสือเลมใดมีสวนลดมากเปนพิเศษควรพิจารณาใหรอบคอบเพราะอาจจะทําให
ไดหนังสือท่ีไมมีคุณภาพหรือใหขอมูลท่ีไมถูกตองไมทันสมัย กลาวคือ ไมควรซ้ือหนังสือประเภทมัด  
ชุดขาย หนังสือทุกเลมท่ีโรงเรียนจัดซ้ือเขาหองสมุดควรผานการพิจารณาแลวจากภาคี 4 ฝาย 

8.  องคประกอบอ่ืนๆ นอกจากการพิจารณาดังกลาวมาแลว อาจมีองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีควร
พิจารณา เชน ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ  
จํานวนครั้งท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ มีสวนประกอบของหนังสือครบถวน เปนหนังสือท่ีชนะการประกวดหรือ
ผานการคัดเลือกโดยหนวยงาน สถาบัน องคกรตางๆ  หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาพิจารณาตามความ
ตองการและความเหมาะสม88

101 
สรุปไดวา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา คือ การดําเนินการคัดเลือก

หนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในการจัดการเรียนรูโดยใหสนองตอความตองการ ความสนใจและความถนัด
ของผูเรียนเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ มีความสมบูรณท้ังดานรางกายอารมณ สังคมและสติปญญา
และโรงเรียนจะตองมีหองสมุดเปนท่ีเก็บรวบรวมและจัดบริการหนังสือ สําหรับใหครูอาจารย นักเรียน 
นักศึกษา ไดใชสําหรับการศึกษาคนควา ความจําเปนของหองสมุดมิไดมีอยูเฉพาะในโรงเรียนเทานั้น 
แตยังมีความจําเปนตองจัดใหมีหองสมุดสําหรับประชาชนท่ัวไปและหองสมุดในหนวยงานองคการ
อ่ืนๆ ท่ีไมใชโรงเรียนเพียงอยางเดียว 
 

17. การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545   

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 64 กลาววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
อ่ืน โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจ
แกผูผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคลองกับเม่ือป 2553 รัฐบาลไดประกาศนโยบาย
ดานการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถเรียนรู รักท่ีจะเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีความ

                                                           
101เรื่องเดียวกัน,94-96. 
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สนุกกับการเรียนรู และมีโอกาสไดเรียนรูนอกหองเรียนอยางสรางสรรค 8 9102 ทําใหมีการแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม จึงมีความจําเปนในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือสงเสริม
และพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางรอบครอบจนเต็มศักยภาพและเปน
การเรียนรูท่ีมีความยั่งยืนซ่ึงจะตองมีความหลากหลาย โดยเนนสื่อท่ีสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควา
ดวยตนเอง นักเรียนและครูผูสอนสามารถจัดทําและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ข้ึนมาเองหรืออาจจะนําสื่อตางๆ ท่ีมีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการเรียนรูโดยใช
วิจารณญาณในการเลือกใชสื่อ เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุงสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตัวเอง เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาอยางสรางสรรครวมท้ังมีความยืดหยุน สนอง
ความตองการของผูเรียนชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานท่ี 
เรียนรูจากสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูทุกประเภท รวมท้ังจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ท่ีมีอยู
ในทองถ่ิน ชุมชน และแหลงอ่ืนๆ สื่อท่ีจะนํามาใชเพ่ือจัดการเรียนรูตามหลักสูตรจะมีลักษณะดังนี้    
1) เนนสื่อเพ่ือการคนควาหาความรูดวยตนเองท้ังของผูเรียนและผูสอน 2) ผูเรียนและผูสอนสามารถ
จัดทําหรือพัฒนาสื่อการเรียนรูข้ึนเองและ 3) รูปแบบของสื่อการเรียนรูควรมีหลายแบบเพ่ือสงเสริมให
การเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่องและมีคุณคากระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรู
อยางกวางขวางและสื่อกาเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสูตรสถานศึกษาจึงไมจํากัดอยู
เพียงเฉพาะหนังสือเทานั้น ผูเรียนและผูสอนสามารถเรียนรูไดจากสื่อทุกประเภท 90

103  
กระทรวงศึกษาธิการใหความหมายของคําวา สื่อการเรียนรู  นวัตกรรมการศึกษา           

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไวดังนี้ สื่อการเรียนรู (educational material) หมายถึง วิธีการหรือ
กระบวนการวัสดุของจริง เครื่องมือท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใชในการเรียนการสอน  ซ่ึงมีสาระท่ีเปนประโยชน
ตอประสบการณการเรียนรู  สําหรับนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
หลักสูตรกําหนดๆไว สวนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (educational technology) หมายถึง ความรูทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัติของการออกแบบการพัฒนาการใชการจัดการและการประเมินของกระบวนการ 
และทรัพยากรสําหรับการเรียนรูนวัตกรรมการศึกษา (educational innovation)  หมายถึง แนวความคิด
ปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐใหมๆ  ท่ียังไมเคยมีใชมากอน อาจชวยใหการศึกษาและการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดี ข้ึน ผู เรียนสามารถเกิดความรู ไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม 9 1

104          
ดังนั้นผูบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการของโรงเรียนตองปฏิบัติหนาท่ีในฐานผูนําในการใชสื่อการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน ดังนี้ 1) จัดทําและจัดหาสิ่งท่ีมีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อกาเรียนรู   

                                                           
102กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการนําจุดเนนการพัฒนาผูเรียนสูการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2555),1.  
103กระทรวงศึกษาธิการ,วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิมพ

ครั้งท่ี 3  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2553),12-19. 
104กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ,เอกสารเจาะลึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู พิมพครั้งท่ี 

3 (กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2545),25. 
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2) ศึกษา คนควา วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหสอดคลองกรับกระบวนการเรียนรู 3) จัดทําและจัดหา
สื่อการเรียนรู 4) ศึกษาวิธีการเลือกใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับวิธีการเรียนรู    
5) ศึกษาวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู 6) จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู   
7) จัดใหมีเครือขายการเรียนรู และ 8) จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานท่ี
เก่ียวของกับสื่อและการใชสื่อการเรียนรูเปนระยะ92

105 
 

หลักการใชส่ือการเรียนการสอน  
1. สื่อท่ีจะใชนั้นเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคการสอนหรือไม 
2. ความถูกตองของสื่อท่ีจะใชชวยใหนักเรียนไดขอสรุปท่ีถูกตองหรือไมในเนื้อหา 
3. ความเขาใจในสื่อท่ีใชนั้นชวยใหนักเรียนรูจักใชอยางมีเหตุผลและใหขอมูลท่ีถูกตองกับ

นักเรียนหรือไม 
4. ประสบการณท่ีไดรับ สื่อท่ีจะใชนั้นชวยเพ่ิมพูนประสบการณแกนักเรียนหรือไม 
5. เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น จํานวนผูเรียน ความสามารถ ความสนใจรวมท้ังทักษะและ

รูปแบบการเรียนของนักเรียนหรือไม 
6. เหมาะสมกับทัศนคติและทักษะของครูผูสอนหรือไม 
7. ใชการไดดี ในแงท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูไดดีหรือไม 
8. คุมคากับราคาและการลงทุนในการผลิตและการนํามาใช 
9. สื่อนั้นชวยใหนักเรียนรวมกิจกรรมตามท่ีครูตองการหรือไม 
10. ระยะเวลาในการเสนอสื่อการสอนนั้นเหมาะสมหรือไม 
11. สื่อนั้นชวยเสนอแนะกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนักเรียนอาจปฏิบัติเพ่ิมเติมไดหรือไม 
12. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชสื่อนั้นแคไหน เชน สถานท่ี แสงสวาง สิ่งอํานวยความ

สะดวกอ่ืนๆ 
 

บทบาทของผูบริหารในการผลักดันใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผล  

1. ศึกษา วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารงานวิชาการ 

2. สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ 
4. ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ชุมชน ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน สถานประกอบการและหนวยงานอ่ืน 

                                                           
105กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ,ศูนยพัฒนาหนังสือ,ชุดฝกอบรมวิทยากรแนะนํา

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่องการพัฒนาส่ือการเรียน ชุดท่ี 13 (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพองคการรับสงสิ้นคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.),2545),45-47. 
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5. การประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา93

106 
สรุปไดวา สื่อการเรียนการสอนนับเปนองคประกอบสําคัญในการจัดการศึกษา ทําใหการ 

เรียนการสอนสามารถดําเนินไปดวยความราบรื่น การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาจึงเปนการสงเสริมนักเรียนเกิดทักษะ และกระบวนการเรียนรูท่ีใชเทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และนอกจากนี้โรงเรียนควรท่ีจะตองมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเปนการชวยใหครูไดมีการใชและผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา การดําเนินงานบริหารวิชาการโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนเปน
หนวยงานท่ีตองรับผิดชอบและดําเนินการตามภารกิจท้ัง 17 งาน โดยตรงใหเกิดประสิทธิภาพ         
และประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือสงผลถึงลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน คือ เปนคนดี คนเกงและ        
มีความสุข ซ่ึงการเปนคนดีนั้นเนนคุณคาทางจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม สวนการเปนคนเกงนั้นเนน
การฝกทักษะ อาน คิดวิเคราะหและเขียนในการแสวงหาความรูใหเชี่ยวชาญและการเปนคนมีความสุข
นั้นเนนการกระทําท่ีกอใหเกิดความสุขกายและความสุขใจพรอมท้ังอยูในสังคมอยางมีความสุข        
ซ่ึงผูบริหารและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายจะตองรวมมือกันในการพัฒนาการดําเนินงานบริหารวิชาการ
โรงเรียนใหมีคุณภาพสูงสุดเพ่ือสงผลใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

 
สถานศึกษาเอกชน 

สถานศึกษาเอกชนเปนนิติบุคคลสามารถจัดการศึกษาได ทุกระดับทุกประเภท มี
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง                
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูแทนชุมชน การบริหารและการจัดการศึกษามี
ความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุฯภาะและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินตามคุณภาพของรัฐ รวมท้ังรัฐใหการสนับสนุนดานวิชาการและเงิน
อุดหนุน รวมท้ังสิทธิ อ่ืนๆตามความเหมาะสม การดําเนินของสถานศึกษาเอกชนเปนไปตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

คณะกรรมการโรงเรียน 
 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
 มาตรา 30 ใหโรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ 
ผูอํานวยการ ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง และผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตเปน
บุคคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการหรือบุคคลเดียวกันท้ังสามตําแหนง ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

                                                           
106กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการนําจุดเนนการพัฒนาผูเรียนสูการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,2555),21.  
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เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหรือสองคน ท้ังนี้ จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการตองสอดคลองกับขนาดและประเภท
ของโรงเรียนในระบบ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

 หลักเกณฑ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตราจัดตั้ง 
 มาตรา 31 ใหคณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 (1) ออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนในระบบ 
 (2) ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
 (3) ใหคําแนะนําการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบดานบุคลากร แผนงาน งบประมาณ 
วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานท่ี และความสัมพันธกับชุมชน 
 (4) กํากับดูแลใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ 
 (5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
 (6) ใหความเห็นขอบการกูยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคา
ของทรัพยสินท่ีโรงเรียนในระบบมีอยูขณะนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไมใหความเห็นชอบ
การกูยืมเงิน คณะกรรมการตองเสนอทางเลือกท่ีปฏิบัติไดใหแกโรงเรียนในระบบดวย เวนแตคณะกรรมการ
จะเห็นวาการกูยืมนั้นมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนของการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ 
 (7) ใหความเห็นชอบการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน
ในระบบ 
 (8) ใหความเห็นชอบรายงานประจําป งบการเงินประจําป และการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
 (9) พิจารณาคํารองทุกขของครู ผูปกครอง และนักเรียน 

(10)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
งานวิจัยในประเทศ 
 จิณณวัตร  ปะโคทัง ศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนดีเดน โรงเรียนกัมทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมี
สวนรวมของชุมชนและเง่ือนไขการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเดน โรงเรียน
กัมทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนดีเดน มีอยู 5 กลุมใหญ คือ 1) การมีสวนรวมกับองคกรสวนทองถ่ิน 2) การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) การมีสวนรวมแบบเครือขายผูปกครองนักเรียน 4) การมีสวนรวม
ในการหระดมทุน 5) การมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธกับชุมชน และยังพบวา มีรูปแบบท่ีเปน
กระบวนการการมีสวนรวมของขุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเดน 5 ประการ คือ 
1) การระดมความคิด 2) การรวมวางแผน 3) การรวมลงมือทํา 4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับ
ประโยชนรวมกัน สวนเง่ือนไขการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเดน 
พบวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนเง่ือนไขท่ีสงเสริมและสนับสนุนอยู 
5 ประการ คือ 1) การมีผูนําทางศาสนาใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษา 2) ผูนํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชนชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจัง 3) มีการรวมกลุมกันเอง
ในชุมชนหลายกลุม 4) คณะครูมีความสามัคคีและพัฒนาอยางตอเนื่อง และ 5) ผูบริหารเปนท่ียอมรับ
ของคณะครูและชุมชน สวนเง่ือนไขการมีสวนรวมนอยในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวามี 2 ประการ 
คือ 1) ชุมชนขาดความรูเรื่องการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 2) เง่ือนไข
เก่ียวกับระบบราชการ94

107 
อภิชาต  แกนนอย  ไดวิจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ภายรวมในการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก 10 ดาน ระดับปาน

กลาง 2 ดาน ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา และการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 95

108 

 ชัญญา  อภิปาลกุล ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร
การศึกษา: กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการ

                                                           
107จิณณวัตร  ปะโคทัง, “รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

โรงเรียนดีเดน โรงเรียนกัมทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549) บทคัดยอ. 

108อภิชาต  แกนนอย,“การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2” (สารนิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2549),120-121. 
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บริหารงานใน 4 ดาน คือ ดานบริหารงานวิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล 
และดานบริหารงานท่ัวไป โดยกลุมท่ีศึกษาคือ คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสรุปผลดังตอไปนี้ 1) กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พบวา ดานบริหารงานบุคคล มีความเหมาะสมอยูระดับนอย เรียงตามลําดับ ไดแก การรวม
วางแผนประเมินความตองการและกําหนดความตองการของบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การรวมวิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องแผนอัตรากําลังบุคลากรของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความตองการแกไขดานนี้อยูในระดับมาก สําหรับ
ความตองการพัฒนาดานการบริหารวิชาการอยูระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก การรวมประชุมจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การรวมติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงแผนการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการรวมจัดทํา
แผนการบริหารและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของนักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน และสังคม ทัศนะและขอเสนอแนะของกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก (1) คณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางสวนขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา 
(2) ควรมีการอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา (3) ไมชัดเจนในบทบาทหนาท่ี
และไมมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา (4) ควรมีระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับ
การบริหารและการจัดการศึกษา และ (5) ศูนยรวมอํานาจยังอยูที่ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมมีอํานาจ ควรมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
2) กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ดานการบริหารงานดาน
วิชาการมีความเหมาะสมอยูระดับปานกลาง แตมีความตองการแกไขและตองการพัฒนาอยูในระดับมาก 
ไดแก การรวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การสนับสนุน
ใหครูไดรับการพัฒนาวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเนื่อง สงเสริมปรับปรุง
และพัฒนาใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ทัศนะและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1) คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู ความเขาใจในระบบการทํางานของ
สถานศึกษา (2) ควรมีการจัดอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา (3) คณะกรรมการ
สถานศึกษาไมรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง และไมมีเวลามารวมประชุม  (4) ควรมีระบบการสรางขวัญ
กําลังใจและแรงจูงใจ (5) คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ควรเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในทุกดาน 3) การพัฒนากระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ท้ัง 2 กลุม มีความตองการพัฒนา
ตามข้ันตอน ดังนี้  (1) ใหมีการประเมินศักยภาพ ความรู และความสามารถในการบริหารและการจัด
การศึกษา (Competencies Assessment)  (2) ใหมีการฝกอบรมเขาโดยเนนเนื้อหาสาระในการบริหาร
และการจัดการศึกษา (Intensive Training)  (3) ใหมีการศึกษาดูงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารและการจัดการศึกษา (Field Study) (4) ใหมีการปฏิบัติงานใน
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สถานการณจริง (Practice)  และ (5) ให มีการประเมินผลและพัฒนาตอไป (Evaluation & 
Development)109 
 ศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
องคกรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
องคกรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ไดดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ศึกษาปญหาการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา โดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิของจังหวัดศรีสะเกษ 2) ประเมินรูปแบบการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาขององคกรเอกชน โดยการจัดประชุมกลุมสนทนา 3) ทดลองใชการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาขององคกรเอกชนท่ีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แลวประเมินผล และ 4) ปรับปรุง
รูปแบบจากผลการทดลอง ผลการวิจัยไดรูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขององคกรเอกชน
จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีมีความสมบูรณ ถูกตองเหมาะสม ปฏิบัติได และสถานศึกษาไดรับประโยชน            
ซ่ึงประกอบดวยคณะอนุกรรมการจากองคกรเอกชนเขารวมบริหารจัดการใน 6 ฝาย คือ วิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงานท่ัวไป ระดมเงินทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการของสถานศึกษา โดยมีการรวมกันกําหนดหนาท่ีของแตละ
ฝายไวดวย97

110 
 ว ัฒนะ  ปาละพ ันธ ุ  ไดศ ึกษาและเปร ียบเท ียบความสามารถในการบริหารงานว ิชาการของ 
ผูบร ิหารโรงเรียนศรีราชา จังหว ัดชลบ ุรี เก่ียวกับการบริหารงานว ิชาการ 6 ดาน ซ่ึงประกอบดวย
การ วางแผนงานวิชาการ ดานการบร ิหารงานวิชาการ ดานการเร ียนการสอน ดานพัฒนาและส
งเสร ิม ทางดานวิชาการ ดานการจ ัดการเร ียนการสอน ดานการพ ัฒนาและสงเสร ิมทางดานวิชาการ 
ดานการ ว ัดผลและประเม ินผลการเร ียนการสอนและงานทะเบ ียนน ักเร ียน และดานการประเม ินผลการ
จ ัดการงาน ว ิชาการ  ผลการวิจ ัยพบวา ความสามารถในการบร ิหารงานวิชาการของผ ูบร ิหาร
โรงเร ียนศร ีราชา ตามความค ิดเห ็นของคร ูชาย และคร ูหญ ิง คร ูที ม ีประสบการณมากและคร ูที ม ี
ประสบการณนอย อยูใน ระด ับมาก ความสามารถในการบร ิหารงานว ิชาการของผูบร ิหารโรงเร ียน ศร ี
ราชา ระหวางความค ิดเห ็น ของคร ูชายกับคร ูหญ ิงแตกตางกัน ความสามารถในการบร ิหารงาน
วิชาการของผ ูบร ิหารโรงเร ียนศรีราชาระหวางความคิดเห็นของครูท่ีม ีประสบการณมากก ับครูท่ีม ี
ประสบการณนอยไมแตกตางก ัน 98

111
 

                                                           
109ชัญญา  อภิปาลกุล, “รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษา ภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร
การศึกษา: กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), บทคัดยอ. 

110ศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท, “การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
องคกรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ,” วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 10, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2554): 225-235. 

111 วัฒนะ ปาละพ ันธ ุ, “ความสามารถในการบร ิหารงานว ิชาการของผูบร ิหารโรงเร ียน 
ศรีราชา ส ังก ัดกรมสาม ัญศ ึกษา จ ังหว ัดชลบ ุร ี” (ว ิทยาน ิพนธปร ิญญาศ ึกษาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขา 
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 โสภา  วงษนาคเพ็ชร ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิพลของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การนิเทศ การแนะแนว การพัฒนา
แหลงเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน         
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา และการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ
ตามลําดับ99

112 
งานวิจัยตางประเทศ 

 โคเฮน และ อัพฮอฟท (Cohen and Uphoff) ท่ีวาองคประกอบของการมีสวนรวม ท่ีสําคัญ
ดานหนึ่งคือ ใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินโครงการตัดสินใจในการใหทรัพยากรสนับสนุนโครงการ 

และการรวมมือกับองคกรหรือกลุมกิจกรรมเปนการเฉพาะ100

113 

 กุสดาโว (Gustavo) กลาววา การมีสวนรวมนั้นโดยปกติท่ัวไปเปนท่ีเขาใจกันวาหมายถึง การ
เขาไปมีหนาท่ีหรือมีสวนรับผิดชอบในบางสิ่งบางอยาง แตตอมาความหมายของการมีสวนรวมมีความ
ชัดเจนและลึกลงไปกวาเพียงการมีสวนรับผิดชอบ เม่ือการมีสวนรวมนี้เชื่อมโยงไปสูกระบวนการใน
การเขาไปมีสวนรับผิดชอบของแตละบุคคลหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม101

114 
 ซัมชั่นและอิงสตรอม (Sumption and Engstorm) ยังไดกลาวถึงคุณลักษณะของชุมชน
สมัยใหมบางประการท่ีควรนํามาพิจารณา เนื่องจากมีความสําคัญตอหลักของการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 1) ชุมชนเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง (A community is changing) 
โดยโลกท่ีซับซอนในทุกวันนี้มีหลายสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ขณะท่ีสิ่งอ่ืนๆ อาจเปลี่ยนแปลง
ไปอยางชาๆ แตทุกสิ่งก็หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงนี้ไมได ท้ังนี้เพราะมีการเคลื่อนยายอยางมากของ

                                                                                                                                                                      
การบริหารการศ ึกษา บัณฑิตวิทยาล ัย มหาว ิทยาลัยบ ูรพา, 2546), บทคัดยอ. 
 

112โสภา  วงษนาคเพ็ชร,“การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิพลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),130. 

113J.M. Cohen, and N.T. Uphoff, “Participation’s place in Rural development 
Seeking Clarity Through Specificity,”World Development 8, 3 (1980) : 223. 

114Gustavo, Wilches-Chaux, “The meaning of Participation. in Brand, 
PeterCharles,” Community participation : Proceedings (Habinte, 1992) : 4. 
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ประชากร ทําใหมีชุมชนนอยกวารอยละ 50 ท่ีมีประชากรอาศัยอยูในชุมชนเปนระยะเวลาถึง 10 ป 
หรือกวานั้น การนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชก็เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดปญหาการวางงานข้ึนภายในชุมชน แต
เทคโนโลยีใหมก็อาจสรางโอกาสในการทํางานใหอีกชุมชนหนึ่ง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
หรือการเขามาตั้งกองทหารในชุมชน ก็ลวนเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชนไดท้ังสิ้น 
2) ชุมชนเปนความหลากหลาย (A community is diverse) โดยชุมชนจะประกอบดวยคนท่ีแตกตางกัน 
ท้ังในดานความสนใจ อาชีพ ทัศนะทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติสัญชาติ ทัศนะตอ
การดําเนินงานของโรงเรียน มาตรฐานของพฤติกรรมทางสังคม เปาหมายบทบาท ยิ่งชุมชนท่ีใหญมาก
ความหลากหลายก็ดูเหมือนวาจะยิ่งมาก แตโรงเรียนก็ยังตองบริการแกประชาชนเหลานี้ท้ังหมด ไมวา
พวกเขาจะมีความแตกตางหลากหลายเพียงใด 3) ชุมชนเปนโครงสราง (A community is structured) 
โดยโครงสรางตางๆ เปนตัวกําหนดคุณลักษณะของชุมชน ท้ังโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และโครงสรางทางอํานาจ สิ่งเหลานี้ลวนเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน โรงเรียนจําเปนตองรูจักโครงสราง
เหลานี้ และรูวิธีท่ีจะทํางานกับชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษาใหเปนบริการแกชุมชน 4) ชุมชนเปนเรื่อง
ขององคกร (A community is organized) ในชุมชนจะประกอบดวยองคกรในรูปแบบตางๆ โดย
สมาคมท่ีกอตั้งข้ึนอาจมีพ้ืนฐานมาจากลักษณะของเชื้อชาติ อาชีพ ความสนใจ หรือปญหาของแตละ
กลุม กลุมเหลานี้ตางก็มีเปาหมายของตนเอง และตางก็แสดงพลังออกมาเพ่ือบรรลุเปาหมายของตน 
โรงเรียนของชุมชนไมสามารถท่ีจะละเลยตอกลุมพลังเหลานี้ ท้ังนี้เพราะลักษณะเชนนี้เปนสวนหนึ่ง
ของสังคมแบบประชาธิปไตย และเปนสิ่งท่ีทาทายตอการดําเนินงานของโรงเรียน 5) ชุมชนเปนเรื่อง
ของการตัดสินใจ (A community is decisions) ชุมชนแตละแหงมีวิธีการตัดสินใจของตนเอง และ
การตัดสินใจนั้นยอมกระทบตออนาคตของชุมชน การตัดสินใจหลายๆ อยางเปนสิ่งที่กระทบตอ
การดําเนินงานของโรงเรียน102

115 
 ดีลาเนย (Delaney) ไดศึกษาความรวมมือของผูปกครองและสมาชิกในชุมชนในการเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับทองถ่ิน ภายใตระบบของ
โรงเรียนแหงรัฐสาธารณะ โดยเนนการศึกษาทัศนะของผูปกครองเก่ียวกับการมีบทบาทในฐานะตัวแทน
ท่ีอยูในคณะกรรมการโรงเรียนท่ีเปนตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนความพึงพอใจ ไมพอใจตอ
ชองทางการสื่อสาร ผลการศึกษาพบวา 1) ความแตกตางของการมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับบทบาทในการ
ตัดสินใจของผูปกครองกับนักศึกษามีผลทําใหเกิดความตึงเครียดระหวางกลุมทั้ง 2 ได 2) ชองทาง 
การสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครองท่ีเหมาะสมจะตองเก่ียวของกับเด็กหรือสถานการณท่ีไมกอใหเกิด
การโตแยงระหวางกันได 3) เปดโอกาสใหมีการสื่อสารแบบสองทางอยางเปดเผยและตอเนื่อง จะเพ่ิม
ใหผูปกครองมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมมากข้ึน 4) การท่ีไมสงเสริมใหมีการรวมมือ
อยางใกลชิดและเปดเผย จะนําไปสูการโตแยงและประทวงเกิดข้ึนได 5) เสียงเรียกรองจากนักธุรกิจ 

                                                           
115M. R. Sumption and Y. Engstrom, School-community relations (New York: 

McGraw-Hill Book Company, 1966), 6-8. 
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มืออาชีพ มีบทบาทมากกวาเสียงเรียกรองจากบุคคลกลุมอ่ืนๆ ในการทําใหผูบริหารโรงเรียนไดปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริหารจัดการ103

116 
 กู ดฮารด(Goodhart)ไดศ ึกษาเรื่องล ักษณะของโรงเร ียนระด ับม ัธยมศ ึกษาของร ัฐที มี
ประส ิทธ ิภาพในดานว ิชาการ โดยท ําการว ิเคราะหโดยศ ึกษาผลผล ิตทางการศ ึกษาของโรงเร ียน 
ม ัธยมศ ึกษาในดานผลส ัมฤทธ ิ ทางดานว ิชาการ ความสําเร ็จของโรงเร ียนและประส ิทธิภาพของการ 
ว ัดผล ซ่ึงผลการวิจ ัยพบวา ความเปนผูน ําในดานการจ ัดองคกรของผูบร ิหารควรม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม 
ของครูปฏิบ ัติการสอนและความเป นหนึ่ ง เด ียวของสถานศ ึกษาม ีความส ัมพ ันธ ต อความ                         
ม ีประส ิทธ ิภาพของโรงเรียน และสงผลตอความม ีประสิทธ ิภาพซ่ึงก ันและก ัน 104

117
 

บารเน ็ทท ( Barnett)  ไดศ ึกษาถ ึง  คว ามค ิดเห ็นของการบร ิหารงานว ิชาการ พบวา 
เทคโนโลย ีสารสนเทศสามารถเพ ิ มข ีดความสามารถในการจ ัดการของการบร ิหารงานว ิชาการ ขอม ูล 
รายบ ุคคลในระด ับล ึกจะถ ูกน ําไปรวบรวมท ี ส ําน ักงานบร ิหารว ิชาการ ท ําใหผู ปฏ ิบ ัต ิงานฝาย
ว ิชาการ สามารถเรียกใชขอมูลตาง ๆ ท ําใหมีความตั้งใจและรวมม ือในการทํางาน105

118
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
116Delaney, Rebecca k. “Parent Participation in Distric-Level Curriculum Decision 

Making: A year in the life of a School District” Dissertation Abstracts International, 60(7) 
(January, 2000), 2338-A. 

117
 H. Goodhart, The Instrument and Expressive Characteristics of Public 

Secondary School and Effectiveness (New York : McGraw – Hill, 1991), abstract. 
118

 Barnett Ronald, The Ideal of Academic Administration 2006 , accessed : 
1 Jul 2010. Available from http://interscience wiley.com/doi/10.1111/j.1467- 
9752.1993.tb00654.x/abstract. 
  
. 

 

http://interscience/
http://interscience/
http://interscience/


83 

 

 

สรุป 

จากการศ ึกษาผลงานว ิจ ัยท่ีเก่ียวของก ับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พอสรุปไดวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งโคเฮน และอัพฮอฟ(Cohen and Uphoff) ไดกําหนดหลักการมีสวนรวมไว 4 ดาน คือ            

1)การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2)การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3)การมีสวนรวมในผลประโยชน 
4)การมีสวนรวมในการประเมินผล ในสวนของการบริหารงานวิชาการ ใชตามขอบขายและภารกิจ
การดําเนินงานวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก 1)การพัฒนาหรือ
ดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 2)การวางแผนงานดานวิชาการ 
3)การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5)การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 6)การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7)การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8)การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9)การนิเทศ
การศึกษา 10)การแนะแนว 11)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12)
การสงเสริมชุมชนในมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13)การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษา และองคกรอ่ืน 14)การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15)การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 16)การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
17)การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา “การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี” การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยใชโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเปนหนวยวิเคราะห 
(Unit of analysis) โดยมีผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน และครู เปนผูใหขอมูลและมีข้ันตอนและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

วิธีการและข้ันตอนของการวิจัย 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงคของการวิจัยใหแลวเสร็จตาม

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย                     
ไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี1 การจัดเตรียมโครงการ ศึกษาสภาพปญหา พรอมท้ังศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ
จากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ รายงานการวิจัยตางๆ จัดทําโครงรางงานวิจัย             
ตามคําแนะนํา และความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา วิทยานิพนธ เสนอขออนุมัติโครงรางงานวิจัย
ตอภาควิชาการบริหารการศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 2  การดําเนินการวิจัย การจัดสรางเครื่องมือ ทดสอบเครื่องมือ ปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องมือ นําเครื่องมือท่ีสรางข้ึน  ไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก ประชากรท่ีศึกษา ตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบวิธีวิจัย  แลวนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติแปลผล วิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนท่ี3 การรายงานผลการวิจัย เปนการจัดทํารางรายงานผลงานวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ี
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิต
วิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร   

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
เ พ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงได กําหนดระเบียบวิธีวิจัย                   

ซ่ึงประกอบดวยประชากร / กลุมตัวอยางผูใหขอมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือวิจัย และการสราง
เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนแบบของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแบบแผนการวิจัยใน
ลักษณะของกลุมตัวอยางกลุมเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot,            
non-experimental case study design) ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง(diagram) ไดดังนี้ คือ 
 
 

 
 
 
 
 
 
     

             เม่ือ    R   หมายถึง      ตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
        X   หมายถึง      ตัวแปรท่ีศึกษา 
        O   หมายถึง      ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 
                                                                     

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 28 โรง 
ประกอบไปดวยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1             
จํานวน  7 โรง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 จํานวน 10 โรง สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3 จํานวน 11 โรง  
 

กลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan)120 ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ จํานวน  27 โรง ซ่ึงไดจากการสุมแบบแบง
ประเภท (Stratified random sampling)121 ตามสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2    
 

 
 
 
                                                           

120 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size For 
Research Activities”, Educational and Psychological Measurement 30, 3 (November 
1970) : 608 – 610.

       
121 มาเร ียม  น ิลพ ันธ ุ,   ว ิธ ีว ิจ ัยทางพฤต ิกรรมศาสตรและส ังคมศาสตร,  พ ิมพครั งท่ี 3 

(นครปฐม : มหาว ิทยาลัยศิลปากร, 2551), 120. 
 

 

O 
 
 
 

      X                           R    
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ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการ

โรงเรียน 1 คน ครู 2  คน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2 คน รวมท้ังสิ้น 162 คน รายละเอียด 
ตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
 

 

ลําดับท่ี 
 
 
 
 
ล 

 

เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

 

 

ประชากร 
(โรง) 

 

 

กลุม
ตัวอยาง 

(โรง) 
 

ผูใหขอมูล(คน) 
 

ผูบริหาร
โรงเรียน 

 

 

ครู 
 

 

คณะกรรมการ    
บริหารโรงเรียน 

 

รวม 

1 เขต 1 7 7 14 14 14 42 
2 เขต 2 10 10 20 20 20 60 
3 เขต 3 11 10 20 20 20 60 

รวม 28 27 54 54 54 162 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย  ตัวแปรพ้ืนฐาน  และตัวแปรท่ีศึกษา        

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ตัวแปรพ้ืนฐาน  เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก  
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนงในปจจุบัน  ประสบการณในตําแหนง 
 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้  
      2.1 ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟ(Cohen&Uphoff) แบงออกเปน 
4 ประการ ดังนี้ 
     2.1.1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ(X1) หมายถึง การท่ีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน มีสวนรวมในการบริหารจัดการงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยการกําหนดความตองการ
และความจําเปนกอนหลังของผูรวมงานอ่ืน การดําเนินการตอเนื่องเพ่ือแสวงหาความตองการเพ่ิมเติม 
และการตัดสินใจปฏิบัติงานดวยการพิจารณาผูรวมงาน การประชุมหารือ และติดตอเพ่ือประสาน
ประโยชน                                                                                                                  
   2.1.2 การมีสวนรวมในการดําเนินการ(X2) หมายถึง คณะกรรมบริหารโรงเรียน      
มีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหารจัดการ และการติดตอประสานประโยชนอยาง
สรางสรรค 
   2.1.3 การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) หมายถึง การท่ีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน มีสวนรวมไดรับผลประโยชนจากการเขารวมงานกับโรงเรียน อาทิเชน ผลประโยชนทางดาน
สังคม การไดรับบริการท่ีดี เกิดความพึงพอใจ การไดรับความนิยมนับถือในตนเอง (self-esteem) 
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   2.1.4 การมีสวนรวมในการประเมินผล(X4) หมายถึง การติดตามประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน    
   2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดไวประกอบดวย 17 องคประกอบ 
ตามขอบขายงานวิชาการของการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว มีดังนี้ 
  2.2.1 การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ทองถ่ิน (Y1) หมายถึง กําหนดใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเรียนรูเก่ียวกับทองถ่ินท่ีตน
อาศัยอยู ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพ และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ท้ังในดานทฤษฎีและปฏิบัติ ตามบริบทของโรงเรียน โดยมีการนําหลักสูตรระดับชาติมาปรับ
ใหเหมาะสมกับแตละทองถ่ิน โรงเรียนแตละแหงมีการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับชุมชนนั้นๆ เพราะ
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพปญหาและความตองการแตกตางกัน ดังนั้น ชุมชนจึงควรตองมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของตนเอง 

 2.2.2 การวางแผนงานดานวิชาการ (Y2) หมายถึง การเตรียมการลวงหนาหรือการ
วางแผนการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการโรงเรียนเพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพตามท่ีตองการ มีการกําหนดเปาหมาย ระยะเวลา หนาท่ี แนวทางการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบงานอยางชัดเจน และมีการติดตามประเมินผล                                                             

     2.2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(Y3) หมายถึง การสงเสริมใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูในโรงเรียน โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด
ของนักเรียน มีการฝกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห การประยุกตใชความรูเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหา การสงเสริมใหมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถผสมผสานความรูตางๆ            
ใหสมดุลกัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามสมควร มีการจัดบรรยากาศ และแหลงเรียนรูใหเอ้ือ
ตอการจัดกระบวนการเรียนรู และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน
เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

 2.2.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Y4) หมายถึง การวิเคราะหหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ การกําหนดโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา และการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการใชหลักสูตรของ
โรงเรียน ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความ
เหมาะสมของบริบทโรงเรียน 

 2.2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y5) หมายถึง การสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียน การสอนใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจและ
เรียนรูจากประสบการณจริง ลงมือปฏิบัติจริง มีการสรางเครือขายและพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินพรอมท้ังปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงามใหกับนักเรียน 

 2.2.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (Y6) หมายถึง            
การกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติกับการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน การสงเสริมใหครูจัดทํา
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนแตละสาระการเรียนรู และมีการสงเสริมใหครูดําเนินการ
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วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง การจัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ
ประสบการณและผลการเรียนจากสถาบันอ่ืน ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดและพัฒนา
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

 2.2.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y7) หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห และวิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของโรงเรียน 
การสงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู การประสานความรวมมือในการศึกษาวิเคราะห วิจัย ตลอดจนเผยแพร ผลงานการวิจัย
หรือการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการ 

 2.2.8 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8) หมายถึง การสงเสริมสนับสนุน
ใหใชแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดองคความรูและเกิดความรูใหมรวมกันสํารวจแหลงเรียนรู
ภายในและนอกโรงเรียน จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูใหกับหนวยงานหรือสถาบันอ่ืนพรอมท้ัง
สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2.2.9 การนิเทศการศึกษา (Y9) หมายถึง การจัดระบบงานนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอน การดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน มีการกํากับติดตาม ประเมินผล 
และประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบกระบวนการนิเทศและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนหรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  

 2.2.10 การแนะแนว (Y10) หมายถึง การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการภายใน
โรงเรียนเพ่ือเปนการสงเสริม ปองกันและชวยเหลือนักเรียนในดานวิชาการ มีการประสานความ
รวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถาบันอ่ืน หรือเครือขาย
การแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือมุงหวังใหนักเรียนพัฒนาตนใหสามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข 

 2.2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา(Y11) 
หมายถึง การจัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีการ
กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ การวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินการพัฒนางานตามแผนงานและติดตาม ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
การประสานความรวมมือกับโรงเรียนและหนวยงานอ่ืนในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภายใน 
การประสานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 2.2.12 การสงเสริมชุมชนในมีความเขมแข็งทางวิชาการ (Y12) หมายถึง การ
สนับสนุนงานวิชาการแตละชุมชน การจัดใหความรู เทคนิค ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน การสงเสริมใหประชาชนในชุมชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนและการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวาง
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน     
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 2.2.13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองคกร
อ่ืน (Y13) หมายถึง การประสานความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับโรงเรียนของรัฐ 
เอกชน หนวยงานอ่ืนๆ และการสรางเครือขายประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกร
ตางๆ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 2.2.14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (Y14) หมายถึง การสํารวจและศึกษา
ขอมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความตองการในการไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ การสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนและ
การจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล องคกร และหนวยงานอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 

 2.2.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา (Y15) 
หมายถึง การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติงานดานวิชาการอยางเปนระบบและมีข้ันตอน เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันของโรงเรียนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกตองในการดําเนินงาน
วิชาการใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว    

 2.2.16 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา(Y16) หมายถึง การ
ดําเนินการจัดหาและคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนและใชใน
หองสมุด โดยสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และตรงตามท่ีหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดเอาไวหมายถึง การ
ดําเนินการจัดหาและคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนและใชใน
หองสมุด โดยสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และตรงตามท่ีหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษาไดกําหนดเอาไว 

 2.2.17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Y17) หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห ปญหาและความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
งานบริหารวิชาการ การสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ การประสานความรวมมือในการผลิต 
จัดหา พัฒนาและใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับโรงเรียนและหนวยงานอ่ืนและมีการประเมินผล
การพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา     
 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 

3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list) สอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน ประสบการณ
ในการดํารงตําแหนงปจจุบัน 
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 ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามแนวคิด
ของโคเฮน และอัฟฮอฟ ซ่ึงผูวิจัยพัฒนาจากเครื่องมือของ วรลักษณ พลรบ เพ่ือหาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ตามขอบขายและภารกิจการ
ดําเนินงานวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 17 งาน  

 
แบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ

ของลิเคิรท(Likert´s  rating  scale)2

122  โดยผูวิจัยกําหนดคาระดับคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5  
ระดับ ซ่ึงกําหนดคาคะแนนการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงาน
วิชาการดังนี้ 

ระดับ 1 หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือการบริหารจัดการ
งานวิชาการ อยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือการบริหารจัดการ
งานวิชาการ อยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3  หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือการบริหารจัดการ
งานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ  4 หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือการบริหารจัดการ
งานวิชาการ อยูในระดับมาก  มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือการบริหารจัดการ
งานวิชาการ อยูในระดับมากท่ีสุด  มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

                                         

การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

ผูวิจัยวางแผนท่ีจะดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถาม เพ่ือใชในการเก็บ
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ศึกษาหลักการ   แนวคิด  ทฤษฏี วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ
ท้ังในและตางประเทศ  แลวนํามาสรางเปนเครื่องมือภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 2.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา(Content  Validity) โดยใช IOC (Index  of  item  
objective  congruence)  ดวยการนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา  
ตามรายละเอียดของตัวแปรท่ีนิยามไว  ซ่ึงจะถือวาขอท่ีมีคา IOC สูงกวา 0.5 เปนขอคําถามท่ีใชได  
แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ กอนนําไปใชหาคาความเชื่อม่ัน 
 3.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับโรงเรียนเอกชนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 
โรงเรียน ซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยนาท  โดยมีผูใหขอมูล โรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย 

                                                           
 

122 Rensis Likert, New Patterns of Management (Tokyo: McGraw – Hill book 
company, 1961), 73-74. 
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1) ผูบริหาร 2 คน ไดแก ผูอํานวยการและ  รองผูอํานวยการโรงเรียน 2) คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 2 คน และ3) ครู 2 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน   
 4.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับมา  หาคาความเชื่อม่ัน  (reliability) ตามวิธีของครอนบาค  
(Cronbach)3

123  โดยใชสัมประสิทธิ์แเอลฟา  (Alpha  Coeffcient) ไดคา .994 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยทําขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําหนังสือ                  
ขอความรวมมือไปยังผูบริหารโรงเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหแจก
แบบสอบถามใหกับผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และครู โรงเรียนเอกชน จังหวัด
สุพรรณบุรี ชวยอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 
 2.  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยไปยังโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลจากผูบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และครู โรงเรียนเอกชน จังหวัด
สุพรรณบุรี และขอความอนุเคราะหเพ่ือตอบแบบสอบถาม 
 3. ผูวิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
เพ่ือนํามาวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลว ไดพิจารณาตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถาม 

แลวนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูล เพ่ือลงรหัสและวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
และนําเสนอการใชสถิติการวิจัย   
 

สถิติท่ีใชในการวิจัย  
 1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ใชวิธีการหาคารอยละ 
 2.  การวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล
ตกอยูในชวงใดแสดงวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี อยูในระดับนั้น ท้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑแนวคิดการพิจารณา 
ตามแนวคิดของเบสท4124  ดังนี้ 
 

                                                           
 123 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing,3 ed. (New  York 
:Harper & Row Publisher,1974),161. 

124John W. Best, Research in Education (Newm Jersey : Prentice-Hall  
Inc.,1970),190. 
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 คามัชฌิมเลขคณิต เลขคณิต 1.00  ถึง 1.49  หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนหรือการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 คามัชฌิมเลขคณิต เลขคณิต 1.50  ถึง 2.49  หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนหรือการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต เลขคณิต 2.50  ถึง 3.49  หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนหรือการบริหารงานวิชาการอยูในระดับกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต เลขคณิต 3.50  ถึง 4.49  หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนหรือการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 
 คามัชฌิมเลขคณิต เลขคณิต 4.50  ถึง 5.00  หมายถึง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนหรือการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด 
 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กับ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s 
product-moment correlation coefficient) 

 
สรุป 

  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทราบ  1)การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี             
2)การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  3)ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน เครื่องมือท่ีใชเปน
แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตามแนวคิดของโคเฮน และ
อัพฮอฟฟ (Cohen and Uphoff) ซ่ึงกําหนดรูปแบบของการมีสวนรวม 4 แบบ คือ 1)การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  2)การมีสวนรวมในการดําเนินการ 3)การมีสวนรวมผลประโยชน  4)การมีสวนรวมใน
การประเมินผล สวนการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ยึดตามขอบขายและภารกิจการดําเนินงาน
วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมี 17 งาน คือ 1)การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 2)การวางแผนงานดานวิชาการ 
3)การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4)การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5)การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 6)การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7)การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8)การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 9)การนิเทศ
การศึกษา 10)การแนะแนว 11)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา            
12)การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13)การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 14)การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15)การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเ ก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16)การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชใน
สถานศึกษา และ 17)การพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน 
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ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 27 โรง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 
1 คน  รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2 คน และครู 2 คน รวม
ท้ังสิ้น 162 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี(frequency) คารอยละ (percentage) 
คาเฉลี่ยมัชฌิมคณิต(arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s product moment Correlation Coefficient)  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน                
การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
เอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแกโรงเรียนเอกชน จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 27 โรง โดยมีผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน  รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2 คน และครู 2 คน รวมท้ังสิ้น              
162 คน  ไดรับแบบสอบถามคืน 162 ฉบับ เม่ือไดรับขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการ                                                    
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนกับการบริหารจัดการงานวิชาการโรงเรียนเอกชน 
 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล 
 สถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล ซ่ึงไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียน   
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และครู โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน ประสบการณในการดํารงตําแหนง โดยหาคาความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (Percentage) ดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3  สถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงในปจจุบัน  
              และประสบการณในการดํารงตําแหนง                                                                                                                          

  

สถานภาพ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1. เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
46 
116 

 
28.40 
71.60 

 รวม 162 100.00 
2. อายุ 

     31 – 40 ป 
     41 – 50 ป 
     51  ปข้ึนไป 

 
56 
80 
26 

 
34.57 
49.38 
16.05 

 รวม 162 100.00 
3. ระดับการศึกษา 

     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

 
115 
40 
7 

 
70.99 
24.69 
4.32 

 รวม 162 100.00 
4. ตําแหนงในปจจุบัน 

     ผูบริหาร 
     คร ู
     คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 
54 
54 
54 

 
33.33 
33.33 
33.33 

 รวม 162 100.00 
5. ประสบการณในการดํารงตําแหนง 

     ต่ํากวา 2 ป 
     2 ปข้ึนไป 

 
0 

162 

 
00.00 
100.00 

 รวม 162 100.00 
 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 116 คน คิดเปน
รอยละ 71.60 และเปนเพศชาย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 28.40 สวนมากอายุ 41 – 50 ป 
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 49.38 อายุระหวาง 31– 40 ป จํานวน  56 คน  คิดเปนรอยละ 34.57 
และอายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 16.05 สวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 70.99 ปริญญาโท จํานวน 40 คน คิดเปน รอยละ 24.69 ปริญญา
เอก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.32 ดํารงตําแหนงผูบริหาร จํานวน  54 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
ครู จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 33.33 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 54 คน คิดเปนรอย
ละ 33.33  มีประสบการณในการดํารงตําแหนงมากกวา 2 ปข้ึนไป  
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                                            
 

ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผูวิจัยวิเคราะหหาระดับคามัชฌิมเลขคณิต( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามา
เปรียบเทียบกับเกณฑแนวคิดของเบสท (Best) ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดในตารางท่ี 4 - 8  
 

ตารางท่ี 4 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร 
             โรงเรียน โดยภาพรวม                              

 (n=27) 
 

ขอท่ี 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน             

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X1) 4.29 0.635 มาก 
2 การมีสวนรวมในการดําเนินการ (X2) 4.28 0.560 มาก 
3 การมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) 4.12 0.773 มาก 
4 การมีสวนรวมในการประเมินผล (X4) 4.95 0.590 มาก 

โดยภาพรวม 4.22 0.639 มาก 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนเอกชน      
จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.22) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย       
(S.D.= 0.639) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูใน 
ระดับมากทุกดาน ยกเวน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ( X=4.95,S.D.= 0.590) มีคามัชฌิม 
เลขคณิตมากท่ีสุด เม่ือเรียงตามคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอย ไดดังนี้ ดานการมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจ ( X=4.29,S.D.= 0.635) ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ( X=4.28,S.D.=0.560) และ
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน( X=4.12,S.D.=0.773) 
 

ตารางท่ี 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร 
    โรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                            

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกําหนดความตองการ
จําเปนของโรงเรียน 

4.15 0.735 
 

มาก 

2 มีการจัดลําดับกอนหลัง การเริ่มตน และการกําหนดสิ่งท่ี
จะตองทํา 

4.51 
 

0.501 
 

มากท่ีสุด 

3 มีการแสวงหาความตองการ ความจําเปนและลําดับ
กอนหลังของผูรวมงานอ่ืน 

4.20 
 

0.718 
 

มาก 

4 มีการดําเนินการตอเนื่องและแสวงหาสิ่งท่ีจะตองกระทํา
เพ่ิมเติม 

4.28 
 

0.642 
 

มาก 
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ตารางท่ี 5 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร 
    โรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ(ตอ) 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                            

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

5 มีการปฏิบัติงานดวยการพิจารณาผูรวมงานการประชุม
ปรึกษาหารือ การเลือกผูนําการบริหารงานบุคคล 

4.40 
 

0.691 
 

มาก 

6 มีการติดตอประสานประโยชนอยางสรางสรรคและจริยธรรม 4.22 0.526 มาก 
โดยภาพรวม 4.29 0.635 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน
จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการมีการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก                              
( X=4.29) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D.=0.635) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับมากทุกขอ คามัชฌิมเลขคณิตอยู
ระหวาง 4.15-4.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.501-0.735 ยกเวน การมีสวนรวมในการ
จัดลําดับกอนหลัง การเริ่มตน และการกําหนดสิ่ง ท่ีจะตองทํา มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด                  
( X=4.51,S.D.=0.501) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานดวยการพิจารณาผูรวมงานการประชุม
ปรึกษาหารือ การเลือกผูนําการบริหารงานบุคคล ( X=4.40,S.D.=0.691) การดําเนินการตอเนื่องและ
แสวงหาสิ่งท่ีจะตองกระทําเพ่ิมเติม ( X=4.28,S.D.=0.642) มีการติดตอประสานประโยชนอยาง
สรางสรรคและจริยธรรม ( X=4.22,S.D.=0.526) มีการแสวงหาความตองการ ความจําเปนและลําดับ
กอนหลังของผูรวมงานอ่ืน ( X=4.20,S.D.=0.718) และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีการกําหนด
ความตองการของโรงเรียน( X=4.15,S.D.=0.735) มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด                                                                         
 

ตารางท่ี 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร  
      โรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ                             

 (n=27) 
 

ขอท่ี 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน              

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 มีการสนับสนุนดานงบประมาณ 4.15 0.475 มาก 
2 มีการสนับสนุนดานบุคลากร 4.23 0.718 มาก 
3 มีการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ 4.20 0.544 มาก 
4 มีการสนับสนุนดานบริหารจัดการ 4.19 0.488 มาก 
5 มีการประสานงานท่ีดี 4.38 0.568 มาก 
6 มีการเขารวมในโครงการกับโรงเรียน 4.50 0.571 มาก 

โดยภาพรวม 4.28 0.560 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 6 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน
จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ ( X

=4.28) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D.=0.560) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.15-4.50 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.488-
0.718 ยก เว น  การ เ ข า ร วม ใน โครงการ กับ โ ร ง เ รี ยน  มีค า มัชฌิม เลขคณิตมาก ท่ีสุ ด ( X

=4.50,S.D.=0.571) รองลงมา คือ มีการประสานงานท่ีดี( X=4.38,S.D.=0.568) มีการสนับสนุนดาน
บุคลากร ( X=4.23,S.D.=0.718) มีการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ( X=4.20,S.D.=0.544) มีการ
สนับสนุนดานบริหารจัดการ( X=4.19,S.D.=0.884)และมีการสนับสนุนดานงบประมาณ มีคามัชฌิม
เลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.15,S.D.=0.475) 
 
ตารางท่ี 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร  
              โรงเรียน ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน   

 (n=27) 
 

ขอท่ี 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                                 

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 การไดรับผลประโยชนทางวัตถุท่ีเปนรายไดหรือทรัพยสิน    3.76 0.832 มาก 
2 การไดรับผลประโยชนทางสังคม ดานการเรียนรู และ               

การไดรับบริการท่ีดี 
4.35 0.698 มาก 

3 การไดรับผลประโยชนทางสังคม ดานความสุข ความพึงพอใจ
การไดรับ 

4.49 0.612 มาก 

4 ผลประโยชนสวนตัว ดานการไดมีโอกาสใชอํานาจทางสังคม 3.90 0.820 มาก 
5 การไดรับผลประโยชนสวนตัว ดานความนิยมนับถือตนเอง 4.02 0.908 มาก 
6 การไดรับผลประโยชนสวนตัว ดานความม่ันใจในตนเอง 4.20 0.768 มาก 

โดยภาพรวม 4.12 0.773 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=4.12)              
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D.=0.773) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง
กัน คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.76-4.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.612-0.908             
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยมีการไดรับผลประโยชนทางสังคม ดานการ
ไดรับผลประโยชนทางสังคม ดานความสุข ความพึงพอใจการไดรับ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X

=4.49,S.D.=0.612) รองลงมา คือ การไดรับผลประโยชนทางสังคม ดานการเรียนรู และการไดรับ
บริการท่ีดี ( X=4.35,S.D.=0.698)  การไดรับผลประโยชนสวนตัว ดานความม่ันใจในตนเอง                  
( X= 4 . 20,S.D.=0.768) ก า ร ไ ด รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ส ว น ตั ว ด า น ค ว า ม นิ ย ม นั บ ถื อ ต น เ อ ง                           
( X=4.02,S.D.=0.908)ผลประโยชนส วนตั ว  ด านการได มี โอกาสใช อํ านาจทางสั งคม ( X
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=3.90,S.D.=0.820) และการไดรับผลประโยชนทางวัตถุท่ีเปนรายไดหรือทรัพยสิน มีคามัชฌิม เลข
คณิตนอยท่ีสุด ( X=3.76,S.D.=0.832) 
 
ตารางท่ี 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร    
              โรงเรียน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล                                                                             

     (n=27) 
 

ขอท่ี 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                                 

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D 
 

ระดับ 

1 การประเมินผลการทํางานของโรงเรียน 4.40 0.490 มาก 
2 มีการประเมินผลกระทบจากการทํางานของโรงเรียน 4.30 0.714 มาก 
3 มีการประเมินผลกิจกรรมทางสังคม 4.27 0.647 มาก 
4 การประเมินความเห็นจากสาธารณะ 3.91 0.532 มาก 
5 การประเมินความเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ 4.08 0.610 มาก 
6 การติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน 4.31 0.549 มาก 

โดยภาพรวม 4.95 0.590 มาก 
 

จากตารางท่ี 8 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ ( X

=4.95) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D.=0.590) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลองกัน คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.08-4.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง                  
0.490-0.714 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอโดยการประเมินผลการทํางานของ
โรงเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.40,S.D.=0.490) รองลงมา คือ การติดตามประเมินผล
เพ่ือพัฒนาการบริหารงาน( X=4.31,S.D.=0.549) มีการประเมินผลกระทบจากการทํางานของ
โรงเรียน( X=4.30,S.D.=0.714) มีการประเมินผลกิจกรรมทางสังคม ( X=4.27,S.D.=0.647)                  
การประเมินความเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ ( X=4.08,S.D.=0.610) และการประเมินความเห็นจาก
สาธารณะ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=3.91,S.D.=0.532) 
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการ  
   การบริหารงานวิชาการโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยวิเคราะหโดยใช 
คามัชฌิมเลขคณิต ( X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑแนวคิด
ของเบสท (Best) ผลการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดใน ตารางท่ี 9 - 26 ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                          
             โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน (Y1)   

4.22 0.540 มาก 

2 การวางแผนงานดานวิชาการ (Y2)   4.60 0.562 มากท่ีสุด 
3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(Y3)    4.48 0.687 มาก 
4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (Y4)   4.49 0.692 มาก 
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู (Y5)   4.45 0.662 มาก 
6 การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน                             

ผลการเรียน (Y6)   
4.27 0.782 มาก 

7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (Y7)   4.31 0.739 มาก 
8 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (Y8) 4.41 0.681 มาก 
9 การนิเทศการศึกษา (Y9)   4.19 0.792 มาก 
10 การแนะแนว (Y10)   4.14 0.746 มาก 
11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา(Y11)   
4.64 

 
0.501 มากท่ีสุด 

12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ (Y12)   4.15 0.770 มาก 
13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองคกรอ่ืน (Y13)   
4.17 

 
0.811 มาก 

 
14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 

องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา(Y14)                                                                                           

4.02 
 

0.703 มาก 
 

15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดาน
วิชาการของสถานศึกษา (Y15)                                                            

4.42 0.679 มาก 
 

16 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา(Y16)                             4.49  0.679 มาก 
17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(Y17)   4.09 0.758 มาก 

โดยภาพรวม 4.33 0.689 มาก 
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 จากตารางท่ี 9 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก( =4.33) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.= 0.689) แสดงวาผูให
ขอมูลมีความเห็นสอดคลองกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ยกเวน                 
ดานการวางแผนงานดานวิชาการ( =4.60,S.D.= 0.562) และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา( =4.64,S.D.= 0.501) มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด เม่ือเรียงตาม
คามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา(
=4.49, S.D.=0.679) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา( =4.49,S.D.= 0.692) การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ( =4.48,S.D.=0.687)  การพัฒนากระบวนการ เรี ยนรู ( =4.45,                 
S.D.=0.662) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา(
=4.42,S.D.=0.679) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู( =4.41,S.D.= 0.681) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา( =4.31,S.D.=0.739) การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน( =4.27, S.D.=0.782) การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน( =4.22,S.D.=0.540) การนิ เทศการศึกษา(
=4.19,S.D.=0.792) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน(
=4.17,S.D.=0.811) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ( =4.15,S.D.=0.770) การ
แนะแนว( =4.14,    S.D.= 0.746) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(
=4.09,S.D.=0.758) และดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา( =4.02,S.D.=0.703) 
 

ตารางท่ี 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                  
              ดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 
              ทองถ่ิน 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 สํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในสถานศึกษา 
ชุมชน ทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.54 
 

0.512 
 

มากท่ีสุด 

2 จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหแก ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคลองคกร หนวยงาน 

4.00 
 

0.498 
 

มาก 

3 จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
รวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรู 

4.15 
 

0.661 
 

มาก 

4 สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังใน และนอกโรงเรียน 
การจัดกระบวนการเรียนรูใหครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.25 
 

0.557 
 

มาก 

5 รวมกับ กลุมงาน/งาน/กลุมสาระฯในการสรางและพัฒนา
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

4.17 
 

0.476 
 

มาก 

โดยภาพรวม 4.22 0.540 มาก 

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X
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จากตารางท่ี 10 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการ
พัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก( X=4.22) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D.=0.540) แสดงวาผูใหขอมูลมี
ความคิดเห็นสอดคลองกัน คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.00-4.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู
ระหวาง 0.476-0.661 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน การสํารวจแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินท้ังในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.54,S.D.=0.512) รองลงมา 
คือ สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูท้ังใน และนอกโรงเรียน การจัดกระบวนการเรียนรูให
ครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน( X=4.25,S.D.=0.557) รวมกับ กลุมงาน/งาน/กลุมสาระฯในการสราง
และพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน( X =4.17,S.D.=0476) มีการจัดตั้งและพัฒนาแหลงการ
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรู( X=4.15,S.D.=0.661) และจัดทํา
เอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใหแกครู สถานศึกษาอ่ืน บุคลองคกร หนวยงาน            
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.00,S.D.=0.498)  
 

ตารางท่ี 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ดานการวางแผนงานดานวิชาการ  

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 วางแผนกําหนดนโยบายทางวิชาการของโรงเรียน,ปฏิทิน
งานวิชาการ 

4.54 
 

0.499 
 

มากท่ีสุด 

2 จัดทําแผนปฏิบัติการ / คูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการ 4.71 0.455 มากท่ีสุด 
3 ดําเนินการเก่ียวกับหนาท่ีรับผิดชอบของฝายวิชาการ 

มอบหมายงาน จัดทําโครงสรางการบริหารงานวิชาการ                       
4.49 

 
0.652 

 
มาก 

4 ประสานกับผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือวางแผนการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรมทางวิชาการ 

4.63 
 

0.567 
 

มากท่ีสุด 
 

5 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 4.62 0.641 มากท่ีสุด 
โดยภาพรวม 4.60 0.562 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการ
วางแผนงานดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด( X=4.60) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการ
กระจายนอย (S.D.=0.562) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คามัชฌิมเลขคณิตอยู
ระหวาง 4.49-4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.455-0.652 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอโดย มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ/คูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการ มีคามัชฌิม
เลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.71,S.D.=0.455) รองลงมา คือ ประสานกับผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือวาง
แผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ( X=4.63,S.D.=0.567) สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ ( X=4.62,S.D.=0.641) มีวางแผนกําหนดนโยบายทางวิชาการของโรงเรียน, ปฏิทินงาน
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วิชาการ ( X=4.54,S.D.=0.499) และดําเนินการเก่ียวกับหนาท่ีรับผิดชอบของฝายวิชาการ มอบหมาย
งาน จัดทําโครงสรางการบริหารงานวิชาการ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.49,S.D.=0.652) 
 

ตารางท่ี 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                        
              ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                   

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 สํารวจความรูความสามรถของครู และความสอดคลองครู
กับหลักสูตรของโรงเรียน ประสานกับกลุมบริหารงาน
บุคคลเพ่ือจัดสรรอัตรากําลัง 

4.54 0.590 มากท่ีสุด 

2 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใชหองเรียนและ
ติดตามควบคุม 

4.68 0.468 มากท่ีสุด 

3 การดําเนินการตามตารางสอนใหถูกตองท้ังการเรียนและ           
การสอน 

4.37 0.676 
 

มาก 

4 กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการสอนแทน และติดตามผล
การปฏิบัติงาน ศึกษาโครงสรางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือทํา                การวิเคราะหหลักสูตร 

4.22 
 

0.656 
 

มาก 

5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดทําแผนการ 

4.60 
 

0.490 
 

มากท่ีสุด 

6 จัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการอานคิดวิเคราะหและ
เขียน 

4.59 0.494 มากท่ีสุด 

7 จัดการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 4.60 0.830 มากท่ีสุด 
8 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา 4.56 0.834 มากท่ีสุด 
9 ดูแล กํากับ ติดตามการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูใน 

แตละรายวิชา 
4.44 

 
0.803 

 
มาก 

10 ตรวจบันทึกการเขาสอนของครู 4.48 0.697 มาก 
11 ดูแล กํากับติดตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนะแนว 

กิจกรรมนักเรียน ชมรม ลูกเสือยุวกาชาด 
4.15 1.024 มาก 

โดยภาพรวม 4.48 0.687 มาก 
 

จากตารางท่ี 12 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=4.48) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีการกระจายนอย(S.D.=0.687) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน คามัชฌิมเลขคณิตอยู
ระหวาง 4.14-4.68 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.468-1.024 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากท่ีสุดเปนสวนใหญโดย มีการจัดตารางสอนนักเรียน ครู ตารางการใชหองเรียนและ



104 
 

ติดตามควบคุมการดําเนินการตามตารางสอนใหถูกตองท้ัง การเรียนและการสอน มีคามัชฌิมเลขคณิต
มากท่ีสุด( X=4.68,S.D.=0.468) รองลงมา คือ จัดการเรียนการสอนตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา( X=4.60,S.D.=0.830) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ                      
( X=4.60,S.D.=0.490) และดูแล กํากับติดตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
ชมรม ลูกเสือยุวกาชาด มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.15,S.D.=1.024)                                                                                                 
 

ตารางท่ี 13  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                       
               ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพ.ศ.2551  

4.37 
 

0.599 
 

มาก 
 

2 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4.52 0.697 มากท่ีสุด 
3 กําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 4.60 0.573 มากท่ีสุด 
4 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแนวปฏิบัติการใชหลักสูตร 4.45 0.696 มาก 
5 นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหาร

จัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม 
4.49 

 
0.632 มาก 

 
6 ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุม

สาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
4.52 0.581 มากท่ีสุด 

 
โดยภาพรวม 4.49 0.629 มาก 

 

  จากตารางท่ี13 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการ
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=4.49) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
การกระจายนอย(S.D.=0.629) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง คามัชฌิมเลขคณิตอยู
ระหวาง 4.37-4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.573-0.697 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การกําหนดโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.60,S.D.=0.573) 
รองลงมา คือ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร( X=4.52,S.D.=0.697) ประเมิน /ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน( X=4.52,S.D.=0.581) และศึกษา
วิเคราะหเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X

=4.37,S.D.=0.599) 
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ตารางท่ี 14  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                    
               ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 สงเสริมใหครูและนักเรียนไดแสดงผลงานทางวิชาการ 4.41 0.626 มาก 
2 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาสเขารวมแขงขันและ

ทดสอบความรูทางวิชาการของสถาบันอ่ืนในทุกระดับ 
4.31 0.549 มาก 

3 สงเสริมสนับสนุนการรวมแขงข้ันทางดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬา จริยธรรม ทักษะ และความสามารถ 

4.41 0.575 มาก 

4 ฝกอบรมใหความรูกับนักเรียนกอนท่ีจะเขารวมแขงขัน
ทางวิชาการกับสถาบันอ่ืน 

4.49 0.501 มาก 

5 สํารวจและรายงานผลปญหา อุปสรรค และความสําเร็จ
ของกิจกรรมทางวิชาการตอผูอํานวยการโรงเรียน 

4.52 0.581 มากท่ีสุด 

6 สงเสริมใหมีการพัฒนาครูโดยการจัดอบรมสัมมนา ศึกษา
ดูงานตามสถาบันตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

4.54 0.499 มากท่ีสุด 

7 จัดสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาการเรียน
หรือไมผานการประเมินผล             

4.35 0.775 มาก 

8 จัดเรียนซํ้าสําหรับนักเรียนท่ีไมผานการประเมินผล 4.70 0.849 มากท่ีสุด 
9 ประสานงานผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครู

ประจําวิชา เพ่ือติดตามแกไขปญหาการเรียนนําไป
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

4.20 1.004 มาก 

โดยภาพรวม 4.45 0.662 มาก 
 

จากตารางท่ี14 พบวาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี                     
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.45) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
การกระจายนอย(S.D.=0.662) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง คามัชฌิมเลขคณิตอยู
ระหวาง 4.20-4.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.501-1.004 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน การจัดเรียนซํ้าสําหรับนักเรียนท่ีไมผานการประเมินผล มีคามัชฌิมเลข
คณิตมากท่ีสุด( X=4.70,S.D.=0.849) รองลงมา คือ สงเสริมใหมีการพัฒนาครูโดยการจัดอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงานตามสถาบันตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอน( X=4.54,S.D.=0.499) 
สํารวจและรายงานผลปญหาอุปสรรค และความสําเร็จของกิจกรรมทางวิชาการตอผูอํานวยการ
โรงเรียน( X=4.52,S.D.=0.581) และประสานงานผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ครูประจําวิชา 
เพ่ือติดตามแกไขปญหาการเรียนนําไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยท่ีสุด( X=4.20,S.D.=1.004)  
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ตารางท่ี 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                     
              ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน     

        (n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 ดําเนินการในการสอบวัดผล ประเมินผล ท้ังภายในและความ
รวมมือกับภายนอก 

4.26 
 

0.743 มาก 

2 กําหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผล 
ประเมินผลของสถานศึกษา 

4.36 
 

0.917 มาก 

3 ดําเนินการจัดซ้ือเอกสาร แบบ ปพ. ตางๆใหเพียงพอ 4.46 0.679 มาก 
4 สงเสริมนิเทศ ติดตาม พัฒนาครู และกํากับดูแลครูให

ดําเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จากกระบวนการ
ปฏิบัติ และผลงานแตละรายวิชาใหสอดคลองตามมาตรฐาน
การศึกษา 

4.69 
 

0.584 มากท่ีสุด 

5 พัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลใหไดมาตรฐาน 4.55 0.631 มากท่ีสุด 
6 ดําเนินการจัดทําขอมูลวัดผลและประเมินผลการเรียน 

ติดตาม ตรวจสอบการกรอกขอมูลของครูในระบบงานวัดผล 
และสงตองานทะเบียน 

4.44 
 

0.630 มาก 

7 วิเคราะหและประเมินผลการเรียนของนักเรียน 4.28 1.047 มาก 
8 ดําเนินการแกไขปญหาการเรียนของนักเรียน ท้ังระหวาง

เรียนและหลังการประเมินผลรวมกับผูสอน และกลุมงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ  

4.40 0.672 มาก 

9 ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผลการเรียนรูของนักเรียน            
เทียบโอนผลการเรียนนักเรียนเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง 

4.15 0.789 มาก 

10 ดําเนินการรับคํารองสอบแกตัว 0 ร มส มผ 3.52 0.698 มาก 
11 ประเมินผลการปฏิบัติงานการวัดผล และประเมินผล สรุป

รายงานประจําป 
4.38 

 
0.713 มาก 

12 จัดทําแบบฟอรม คํารองตางๆท่ีใชในงานทะเบียน 4.17 0.792 มาก 
13 ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา                   

กรณีนักเรียนยายโรงเรียนหรือจบการศึกษา ใบรับรองการ
เปนนักเรียน  

4.26 1.106 มาก 

14 เก็บเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีอยางเปนระเบียบ 

4.10 0.751 มาก 

15 จัดทําผลการเรียนเฉลี่ยGPAของนักเรียน 4.08 0.833 มาก 
16 จัดทํา ตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1)ใหถูกตอง

และเปนปจจุบันเสมอ 
4.23 0.893 มาก 
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ตารางท่ี 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                     
              ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน(ตอ)     

        (n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

17 จัดทําแบบรายงานผลการจบการศึกษา(ปพ.3) ตอหนวยงาน
ตางๆ ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยใหเสร็จสิ้นภายใน30วัน 
หลังอนุมัติผลการเรียน 

4.24 0.861 มาก 

โดยภาพรวม 4.27 0.782 มาก 
 

ตารางท่ี 15 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี                  
ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (
=4.27) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.782) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลอง คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.10-4.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.584-1.106 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน มีการสงเสริมนิเทศ ติดตาม พัฒนาครู 
และกํากับดูแลครูใหดําเนินการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ และผลงาน
แตละรายวิ ชา ใหสอดคลองตามมาตรฐานการ ศึกษา  มีค า มัชฌิม เลขคณิตมาก ท่ีสุ ด ( X

=4.69,S.D.=0.584)  รองลงมา คือ พัฒนาเครื่ อง มือวัดผล ประเ มินผลให ไดมาตรฐาน (
=4.55,S.D.=0.631) ดําเนินการจัดซ้ือเอกสาร แบบ ปพ.ตางๆใหเพียงพอ( =4.46,S.D.=0.679) และ
ดําเนินการรับคํารองสอบแกตัว 0 ร มส มผ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( =3.52,S.D.=0.689)  
 

ตารางท่ี 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ              
               ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

 (n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยการบริหาร การจัดการและพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของโรงเรียน 

4.51 
 

0.612 มากทีสุด 
 

2 สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยสงเสริม
สนับสนุนใหเกิด การทําวิจัยของครูผูสอนทุกคน 

4.60 
 

0.625 มากท่ีสุด 

3 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการนําผลการวิจัยมาใชใหเกิด
ประโยชน 

4.35 
 

0.725 มาก 

4 ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
ตลอดจนเผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและงานวิชาการ กับโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

4.01 
 

0.803 มาก 

X

X

X

X
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ตารางท่ี 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ              
              ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน(ตอ) 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

5 รวบรวมจัดทํารายงานการวิจัย 4.08 0.932 มาก 
โดยภาพรวม 4.31 0.793 มาก 

 

จากตารางท่ี 16  พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X=4.31) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.74) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง คามัชฌิมเลข
คณิตอยูระหวาง 4.01-4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.61-0.93 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน การสงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการทําวิจัยของครูผูสอนทุกคน                  
มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X=4.60,S.D.=0.63) รองลงมา คือ ศึกษาวิเคราะห วิจัยการบริหาร          
การจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของโรงเรียน( X=4.51,S.D.=0.61)  สงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการนําผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชน( X=4.35,S.D.=0.73) รวบรวมจัดทํารายงาน
การวิจัย( X=4.08,S.D.=0.93) และประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจน
เผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการ กับโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.01,S.D.=0.80) 
 

ตารางท่ี 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                       
              ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  

 (n=27)    
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ โครงการของงานหองสมุด
ใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน 

4.41 
 

0.753 มาก 

2 จัดบรรยากาศและพัฒนาสถานท่ีหองสมุด ใหเหมาะสมกับ
เปนแหลงคนควาหาความรูไดตลอดเวลาและหลากหลาย 

4.60 
 

0.672 มากท่ีสุด 
 

3 จัดหาวารสาร และสิ่งพิมพตางๆท่ีเปนประโยชนตอการ
คนควาหาความรู และความบันเทิงอยางเหมาะสม 

4.17 
 

0.823 มาก 

4 จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนของโรงเรียนมีนิสัยรักการอาน 4.45 0.579 มาก 
5 จัดทําสถิติขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานรวมท้ังประเมินผล

งานท่ีปฏิบัติตลอดภาคเรียน  
4.45 0.590 มาก 
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ตารางท่ี 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                       
              ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู(ตอ)  

 (n=27)    
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

6 ใหบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตและการใช
คอมพิวเตอร 

4.35 0.671 มาก 

โดยภาพรวม 4.41 0.681 มาก 
 

จากตารางท่ี17 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี                             
ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.41) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.681) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง คามัชฌิมเลข
คณิตอยูระหวาง 4.17-4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.579-0.823 เม่ือพิจารณาเปน     
รายขอ พบวาอยู ในระดับมากทุกขอ ยกเวน การจัดบรรยากาศและพัฒนาสถานท่ีหองสมุด                   
ใหเหมาะสมกับเปนแหลงคนควาหาความรูไดตลอดเวลาและหลากหลาย มีคามัชฌิมเลขคณิตมากสุด(
X=4.60,S.D.=0.672) รองลงมา คือ จัดทําสถิติขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานรวมท้ังประเมินผลงานท่ี
ปฏิบัติตลอดภาคเรียน( X=4.45,S.D.=0.590) จัดกิจกรรมสง เสริมใหนักเรียนของโรงเรียน               
มีนิสัยรักการอาน ( X=4.45,S.D.=0.579) และจัดหาวารสาร และสิ่งพิมพตางๆท่ีเปนประโยชนตอการ
คนควาหาความรู  และความบันเทิงอยางเหมาะสม มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X

=4.17,S.D.=0.823) 
 

ตารางท่ี 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                     
              ดานการนิเทศการศึกษา 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 ดําเนินงานในดานการจัดระบบการนิ เทศเตรียม
เอกสาร แบบฟอรมเครื่องมือในการนิเทศ 

4.22 0.905 มาก 

2 นิเทศการสอนของครูใหคําแนะนําเพ่ือนําไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.25 0.764 มาก 

3 สรุปผลการดําเนินงานและแจงใหผูเก่ียวของทราบ 4.11 0.708 มาก 
โดยภาพรวม 4.19 0.792 มาก 

 

จากตารางท่ี 18 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการ
การนิเทศการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.19) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย
(S.D.=0.792) แสดงวาผู ใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง คา มัชฌิมเลขคณิตอยู ระหวาง                
4.11-4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.708-0.905 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูใน



110 
 

ระดับมากทุกขอโดย มีการนิเทศการสอนของครู ใหคําแนะนําเพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.25,S.D.=0.764) รองลงมา คือ 
ดําเนินงานในดานการ จัดระบบการนิเทศเตรียมเอกสาร แบบฟอรมเครื่องมือในการนิเทศ( X

=4.22,S.D.=0.905) และสรุปผลการดําเนินงานและแจงใหผูเก่ียวของทราบ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ท่ีสุด( X=4.11,S.D.=0.708)  
 

ตารางท่ี 19 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                   
              ดานการแนะแนว 

             (n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 ดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษานักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียน
ประสานความรวมมือกับครู และผูปกครองในการแกปญหา
อยางตอเนื่อง 

3.98 0.654 มาก 

2 ใหคําปรึกษา ขอมูลขาวสาร และประสานงานในการเตรียมตัว
และสมัครสอบสําหรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา 

4.29 0.839 มาก 

โดยภาพรวม 4.14 0.741 มาก 
 

จากตารางท่ี 19 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการ
แนะแนว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.14) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย 
(S.D.=0.741)  แสดงวาผู ใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง คา มัชฌิมเลขคณิตอยู ระหวาง                
3.98-4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.654-0.839 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยการใหคําปรึกษา ขอมูลขาวสาร และประสานงานในการเตรียมตัวและสมัครสอบ
สําหรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.29,S.D.=0.839) และดูแล
ชวยเหลือใหคําปรึกษานักเรียนท่ีมีปญหาดานการเรียนประสานความรวมมือกับครู และผูปกครองใน
การแกปญหาอยางตอเนื่อง มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=3.98,S.D.=0.654)    
 

ตารางท่ี 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                       
               ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ   

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน                 
ใหเปนไปตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา                  
โดยเปนการบริหารงานปกติของสถานศึกษา 

4.69 
 

0.479 มากท่ีสุด 
 

2 ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของทุกฝาย ทุกมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 

4.54 
 

0.641 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                       
               ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา(ตอ) 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

3 รวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินแตละมาตรฐาน             
สรุปรายงาน 

4.51 
 

0.501 มากท่ีสุด 
 

4 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองขอสถานศึกษา(SAR) 
รายงานผูท่ีเก่ียวของ           

4.79 
 

0.408 มากท่ีสุด 
 

5 นําผลการประเมินตนเองมาประชุม เพ่ือหา ขอควรปรับปรุง
และวางแผนการพัฒนา 

4.65 
 

0.477 มากท่ีสุด 
 

โดยภาพรวม 4.64 0.501 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 20  พบวา การบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.64) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.501) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง 
คา มัชฌิมเลขคณิตอยู ระหวาง4.51-4.69 สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐานอยู ระหว าง0.408-0.641                  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยการจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองขอสถานศึกษา(SAR)รายงานผูท่ีเก่ียวของ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.79,S.D.=0.408) 
รองลงมา คือ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปตามระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเปนการบริหารงานปกติของสถานศึกษา( X=4.69,S.D.=0.479) นําผลการ
ประเมินตนเองมาประชุม เพ่ือหา ขอควรปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา( X=4.65,S.D.=0.477)    
และรวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินแตละมาตรฐาน สรุปรายงาน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอย
ท่ีสุด( X=4.51,S.D.=0.501) 
 

ตารางท่ี 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                     
              ดานการสงเสริมชุมชนในมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 รวมกับฝายประชาสัมพันธบริการใหความรูแกชุมชน                 
บริเวณใกลเคียงโรงเรียน 

4.39 0.771 มาก 

2 รวมกับฝายประชาสัมพันธจัดทําเอกสารแผนพับสงเสริมความรู
แกชุมชน 

4.04 0.880 มาก 

3 สรุปและรายงานผลการสงเสริมชุมชน ใหมีความเขมแข็ง
ทางดานวิชาการประจําภาคเรียนและประจําปการศึกษา 

4.10 0.661 มาก 

โดยภาพรวม 4.15 0.770 มาก 
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จากตารางท่ี 21 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการ
สงเสริมชุมชนในมีความเขมแข็งทางวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.15) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.770) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง คามัชฌิมเลข
คณิตอยูระหวาง 4.39-4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.661-0.880 เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยการรวมกับฝายประชาสัมพันธบริการใหความรูแกชุมชนบริเวณ
ใกลเคียงโรงเรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X=4.39,S.D.=0.771) รองลงมา คือ สรุปและ
รายงานผลการสงเสริมชุมชน ใหมีความเขมแข็งทางดานวิชาการประจําภาคเรียนและประจําป
การศึกษา( X=4.10,S.D.=0.661) และรวมกับฝายประชาสัมพันธโดยจัดทําเอกสารแผนพับสงเสริม
ความรูแกชุมชน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.04,S.D.=0.880)    
 

ตารางท่ี 22 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                
              ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการกับโรงเรียนในสังกัดเอกชนและ
ตางสังกัด  

4.23 
 

0.821 มาก 

2 สงเสริมสนับสนุนใหครูมีสวนรวม เปนสมาชิกเครือขาย สถาบัน 
สมาคม องคการตางๆเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 

4.15 
 

0.792 มาก 
 

3 มีสวนรวมรับผิดชอบ ตอภารกิจตางๆของโรงเรียนในสังกัด
เอกชนเอกชน รวมท้ังใหขอเสนอแนะหรือดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนากิจกรรมของโรงเรียน 

4.13 
 

0.820 มาก 

โดยภาพรวม 4.17 0.811 มาก 
 

จากตารางท่ี 22 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ดาน             
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก( X=4.17) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.811) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลอง คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.13-4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 
0.792-0.820 เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยู ในระดับมากทุกขอ โดยการประสานความ
รวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการกับโรงเรียนในสังกัด
เอกชนและตางสังกัด มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.23,S.D.=0.821) รองลงมา คือ สงเสริม
สนับสนุนใหครูมีสวนรวมเปนสมาชิกเครือขาย สถาบัน สมาคม องคการตางๆเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ   
( X=4.15,S.D.=0.792) และมีสวนรวม รับผิดชอบ ตอภารกิจตางๆของโรงเรียนในสังกัดเอกชน
เอกชน รวมท้ังใหขอเสนอแนะหรือดําเนินงานเพ่ือการพัฒนากิจกรรมของโรงเรียน มีคามัชฌิมเลข
คณิตนอยท่ีสุด( X=4.13,S.D.=0.820)  
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ตารางท่ี 23 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                    
              ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน               
              สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                 

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

4.28 
 

0.594 มาก 
 

2 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

4.27 
 

0.666 มาก 
 

3 รับนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนจากสถาบันตางๆ 3.52 0.850 มาก 
โดยภาพรวม 4.02 0.703 มาก 

 

จากตารางท่ี 23 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.02) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการ
กระจายนอย(S.D.=0.703) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 
3.52-4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.594-0.850 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใน
การจัดการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา                
มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.28,S.D.=0.594) รองลงมา คือ จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน
การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา                         
( X=4.27,S.D.=0.666) และมีรับนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนจากสถาบันตางๆ มีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยท่ีสุด( X=3.52,S.D.=0.850)  
 

ตารางท่ี 24 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ               
              ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 กําหนดแนวปฏิบัติของครูผูสอน ครูมีหนาท่ีอ่ืนๆเก่ียวกับ
งานวิชาการ 

4.52 
 

0.501 มากท่ีสุด 
 

2 จัดทําคูมือปฏิบัติการงานบริหารวิชาการ 4.47 0.715 มาก 
3 จัดทําเอกสารแบบฟอรมงานวิชาการ 4.56 0.579 มากท่ีสุด 
4 จัดทําตารางการเรียนการสอนรายหอง, รายบุคคล, 

ตารางสอนรวม 
4.22 

 
0.896 มาก 
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ตารางท่ี 24 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ               
              ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

5 เผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน 4.35 0.707 มาก 
โดยภาพรวม 4.42 0.679 มาก 

 

จากตารางท่ี 24  พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการ
การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (
X=4.42) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.679) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็น
สอดคลอง คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.22-4.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.501-0.896 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยการจัดทําเอกสารแบบฟอรมงานวิชาการ          
มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X=4.56,S.D.=0.579) รองลงมา คือ กําหนดแนวปฏิบัติของครูผูสอน 
ครูมีหนาท่ีอ่ืนๆเก่ียวกับงานวิชาการ( X=4.52,S.D.=0.501) จัดทําคูมือปฏิบัติการงานบริหารวิชาการ(
X=4.47,S.D.=0.715) และจัดทําตารางการเรียนการสอนรายหอง, รายบุคคล, ตารางสอนรวม มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.22,S.D.=0.896)  
 

ตารางท่ี 25 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการ                       
              ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 สํารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด เพ่ือ
ใชในการจัดการเรียนรู  

4.60 0.504 มากท่ีสุด 

2 ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู เพ่ือคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียน แบบฝกหัด 

4.50 0.513 มากท่ีสุด 

3 พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียนแบบฝกหัดใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา 

4.60 0.572 มากท่ีสุด 

4 ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือดําเนินการสั่งซ้ือหนังสือ
แบบเรียน แบบฝกหัด 

4.45 0.834 มาก 

5 ประสานหัวหนาสายชั้นในการตรวจรับหนังสือแบบเรียน 
แบบฝกหัด และตรวจนับจํานวน 

4.42 0.832 มาก 

6 กลุมสาระการเรียนรูรับหนังสือเรียนเพ่ือไปใชจัดกิจกรรมการ
เรียนรู 

4.36 0.823 มาก 

โดยภาพรวม 4.49 0.679 มาก 
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จากตารางท่ี 25 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี            
ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X=4.49) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.679) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง                  
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 4.36-4.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง0.504-0.834                   
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน การพิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
แบบฝกหัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด มีคามัชฌิม
เลขคณิต( X=4.60,S.D.=0.572) รองลงมา คือ สํารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียน 
แบบฝกหัด เพ่ือใชในการจัดการเรียนรู( X=4.60,S.D.=0.504) ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
เพ่ือคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด( X=4.50,S.D.=0.513) ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือ
ดําเนินการสั่งซ้ือหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด( X=4.45,S.D.=0.834)  และกลุมสาระการเรียนรูรับ
หนังสือเรียนเพ่ือไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.36,S.D.=0.823)  
 

ตารางท่ี 26 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน  
              ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา             

(n=27) 
 

ขอท่ี 
การบริหารงานวิชาการ                                                       

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

X 

 

S.D. 
 

ระดับ 

1 วางแผนปฏิบัติงาน และใหบริการครูโดยการจัดทําโครงการ             
E-Learnning   

3.86 
 

0.771 มาก 

2 ใหบริการอินเตอรเน็ตแกครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 4.20 0.651 มาก 
3 บริการฝกอบรมบุคลากรในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม

สําเร็จรูปและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสรางสื่อการเรียนการสอน 
4.09 

 
0.825 มาก 

4 จัดระบบดูแล ซอมบํารุง จัดหา ซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร                  
และเทคโนโลยี 

4.33 
 

0.589 มาก 

5 รวมกับงานประชาสัมพันธโรงเรียน จัดทําเว็บไซดโรงเรียน 
นําเสนอขอมูลโรงเรียนผานทางเว็บไซดใหเปนปจจุบัน 

4.11 
 

0.898 มาก 

6 เปดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนท่ีมีความสนใจ 3.77 0.914 มาก 
7 ประสานรวมมือในการผลิต  จัดหา พัฒนา การใชสื่อนวัตกรรม 

และ เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน และพัฒนางาน
วิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

4.25 0.659 มาก 

โดยภาพรวม 4.09 0.758 มาก 
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จากตารางท่ี 26 พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการ
คัดเลือกหนังสือแบบเรียนเ พ่ือใช ในสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก( X=4.09)                    
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย(S.D.=0.758) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลอง                  
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.77-4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.589-0.914         
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยการจัดระบบดูแล ซอมบํารุง จัดหา ซ้ือ
อุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด( X=4.33,S.D.=0.589) รองลงมา 
คือ ประสานรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา การใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนางานวิชาการกับบุคลากรภายในสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
และสถาบันอ่ืน( X=4.25,S.D.=0.659) ใหบริการอินเตอรเน็ตแกครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน(
X=4.20,S.D.=0.651) รวมกับงานประชาสัมพันธโรงเรียน จัดทําเว็บไซดโรงเรียน นําเสนอขอมูล
โรงเรียนผานทางเว็บไซดใหเปนปจจุบัน( X=4.11,S.D.=0.898) และเปดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสนใจ มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด( X=4.25,S.D.=0.66)  
 
ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ท่ีสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธของการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูวิจัยวิ เคราะหโดยใชการวิเคราะห                     
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product - Moment Correlation Coefficient)               
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 27 
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ตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน              
               ท่ีสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน 

(n=27) 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียน 

 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน 
การมีสวน
รวมใน                                   
การตัด 

สินใจ(X1) 

การมีสวน
รวมในการ                              

ดําเนิน 
การ (X2) 

การมีสวน
รวมในผล                                     
ประโยชน 

(X3) 

การมี
สวนรวม                                       
ในการ

ประเมิน
ผล (X4) 

Xtot 

 

การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสตูรทองถ่ิน(Y1) 

.617** .523** .213** .182* .410** 

การวางแผนงานดานวิชาการ (Y2) .698** .522** .419** .471** .583** 
การจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา (Y3) .758** .456** .632** .588** .692** 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Y4) .843** .565** .683** .580** .757** 
การพัฒนากระบวนการเรยีนรู (Y5) .624** .425** .688** .625** .682** 
การวัดผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบโอน
ผลการเรยีน (Y6) 

.675** .463** .686** .665** .714** 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษาใน
สถานศึกษา (Y7) 

.743** .495** .675** .524** .697** 

การพัฒนาและสงเสริมใหมแีหลงเรียนรู (Y8) .470** .337** .562** .561** .558** 
การนิเทศการศึกษา(Y9) .538** .559** .799** .657** .746** 
การแนะแนว (Y10) .422** .348** .684** .548*. .592** 
การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา (Y11) 

.481** .328** .311** .470** .440** 

การสงเสริมชุมชนในมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
(Y12) 

.375** .537** .649** .312** 554** 

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน (Y13) 

.369** .485** .523** .217** .467** 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
(Y14) 

.432** 412** .465** .465** .506** 

การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัตเิก่ียวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา (Y15) 

.464** .416** .652** .774** .667** 

การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชใน
สถานศึกษา (Y16) 

.625** .343** .445** .366** .502** 

การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(Y17) 

.593** .644** .896** .623** .808** 

Ytot .758** .632** .820** .686** .833** 
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จากตารางท่ี 27 พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี(Xtot) กับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี (Ytot) โดย
ภาพรวมมีความสัมพันธกัน(r=0.833**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัด
สุพรรณบุรี(Xtot) กับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี(Ytot) แตละดาน 
พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี(Xtot) 
สัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการพัฒนาและใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(Y17) มีความสัมพันธกันมากท่ีสุด (r=0.808**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี
(Xtot) สัมพันธกับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการพัฒนาหรือ
ดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน(Y1) มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด
(r=0.410**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี(Ytot) กับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี(Xtot) แตละดานดาน พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
เอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี(Ytot) กับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน (X3) มีความสัมพันธกันมากท่ีสุด (r=0.820**) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี
(Ytot) กับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินการ(X2) มีความสัมพันธกันนอยท่ีสุด(r=0.632**) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  

สรุปผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสุพรรณบุรี  กับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา               
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี กับการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความสัมพันธกันในทางบวกหรือ                         
มีความสัมพันธในลักษณะท่ีคลอยตามกัน   
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บทท่ี5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 
1)การมีส วนร วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนเอกชน จั งหวัดสุพรรณบุรี                  
2) การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 3) ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี                          
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี จํานวน 27 โรง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 2 คน และครู 2 คน รวมท้ังสิ้น              
162 คน ไดรับแบบสอบฉบับสมบูรณสามารถวิเคราะหขอมูลได 162 ฉบับ เครื่องมือท่ีใชเปน
แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของกรรมการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดมาของโคเฮน และ
อัพฮอฟฟ(Cohen and Uphoff) และการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถ่ี(frequency)               
คารอยละ(percentage) คามัชฌิมเลขคณิต( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน(Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
1. การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี   

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 
และดานการมีสวนรวมในผลประโยชน   

2. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ ดานการวางแผนงานดานวิชาการดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช
ในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา                 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของ
สถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน การนิเทศการศึกษา การ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน การสงเสริมชุมชนใหมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ การแนะแนว การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และดานการสงเสริม

X
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3. และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

4. การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
เอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธในระดับมาก (r=0.833**) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนความสัมพันธแบบคลอยตามกัน เม่ือพิจารณาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา มีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการในทุกดาน โดย
เรียงลําดับไดดังนี้ การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
พัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา                     
การแนะแนว การวางแผนงานดานวิชาการ การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การสงเสริมชุมชน
ใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชใน
สถานศึกษา การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับ
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี มีประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณา เพ่ือให
ทราบสภาพท่ีแทจริงท่ีเปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน จึงอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

 

1. จากผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โรงเรียนเอกชน                         
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตมากไปนอย ดังนี้
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ และดานการมีสวนรวมในผลประโยชน เนื่องจากโรงเรียนถือเปนสถาบันของชุมชนท่ีท่ีชวย
อมรม พัฒนาเด็กในชุมชนใหเติบโตเปนคนท่ีมีคุณคาแกชุมชนและสังคมนั้นๆ จึงจําเปนท่ีตองใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการแสดงความเห็น มีสิทธิรับรูสวนไดสวนเสียในผลประโยชนท่ีจะเกิดจากโรงเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจิณณวัตร  ปะโคทัง ท่ีศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเดน โรงเรียนกัมทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ พบวา การมีสวน
ร วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐานของโรงเรียนดี เดน มีอยู  5  กลุ ม ใหญ  คือ                       
1)การมีสวนรวมกับองคกรสวนทองถ่ิน 2)การมีสวนรวมของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
3)การมีสวนรวมแบบเครือขายผูปกครองนักเรียน 4)การมีสวนรวมในการหระดมทุน 5)การมีสวนรวม
ในการสรางความสัมพันธกับชุมชน และยังพบวา มีรูปแบบท่ีเปนกระบวนการการมีสวนรวมของขุมช
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเดน 5 ประการ คือ 1) การระดมความคิด 2) การรวม
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วางแผน 3) การรวมลงมือทํา 4) การรวมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชนรวมกัน สวนเง่ือนไข
การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนดีเดน พบวา การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนเง่ือนไขท่ีสงเสริมและสนับสนุนอยู 5 ประการ คือ            
1) การมีผูนําทางศาสนาใหการสนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษา 2) ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและผูนําชุมชนชวยเหลือสนับสนุนอยางจริงจัง 3) มีการรวมกลุมกันเองในชุมชนหลาย
กลุม 4) คณะครูมีความสามัคคีและพัฒนาอยางตอเนื่อง และ 5) ผูบริหารเปนท่ียอมรับของคณะครู
และชุมชน สวนเง่ือนไขการมีสวนรวมนอยในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวามี 2 ประการ คือ             
1) ชุมชนขาดความรูเรื่องการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 2) เง่ือนไข
เก่ียวกับระบบราชการ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา  อภิปาลกุล ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการบริหารและการจัด
การศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา: กรณีศึกษาของสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผูวิจัยไดศึกษากระบวนการบริหารงานใน 4 ดาน คือ ดานบริหารงาน
วิชาการ ดานบริหารงานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป โดยกลุมท่ี
ศึกษาคือ คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
สรุปผลดังตอไปนี้ 1) กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา ดาน
บริหารงานบุคคล มีความเหมาะสมอยูระดับนอย เรียงตามลําดับ ไดแก การรวมวางแผนประเมิน
ความตองการและกําหนดความตองการของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การรวมวิเคราะห
ความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรในเรื่องแผนอัตรากําลังบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความตองการแกไขดานนี้อยูในระดับมาก สําหรับความตองการ
พัฒนาดานการบริหารวิชาการอยูระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดแก การรวมประชุมจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การรวมติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการรวมจัดทํา
แผนการบริหารและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของนักเรียน ผูปกครอง 
ชุมชน และสังคม ทัศนะและขอเสนอแนะของกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก (1) คณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางสวนขาดความรู ความเขาใจ และทักษะในการบริหารและการจัดการศึกษา (2) 
ควรมีการอบรมและสัมมนาเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา (3) ไมชัดเจนในบทบาทหนาท่ี
และไมมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา (4) ควรมีระเบียบการปฏิบัติท่ีชัดเจนสําหรับการ
บริหารและการจัดการศึกษา และ (5) ศูนยรวมอํานาจยังอยู ท่ีผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมมีอํานาจ ควรมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา 2) กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ดานการ
บริหารงานดานวิชาการมีความเหมาะสมอยูระดับปานกลาง แตมีความตองการแกไขและตองการ
พัฒนาอยูในระดับมาก ไดแก การรวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา การสนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและ
ตอเนื่อง สงเสริมปรับปรุงและพัฒนาใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ทัศนะและ
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1) คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรู 
ความเขาใจในระบบการทํางานของสถานศึกษา (2) ควรมีการจัดอบรมและพัฒนาเก่ียวกับการบริหาร
สถานศึกษา (3) คณะกรรมการสถานศึกษาไมรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง และไมมีเวลามารวมประชุม 
(4) ควรมีระบบการสรางขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ (5) คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการมีสวนรวม
ในการบริหารและการจัดการศึกษา ควรเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในทุกดาน 3) การพัฒนา
กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พบวา ท้ัง 2 กลุม มีความตองการพัฒนาตามข้ันตอน ดังนี้ (1) ใหมีการประเมินศักยภาพ 
ความรู และความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษา (Competencies Assessment) (2) 
ใหมีการฝกอบรมเขาโดยเนนเนื้อหาสาระในการบริหารและการจัดการศึกษา (Intensive Training) 
(3) ใหมีการศึกษาดูงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารและ
การจัดการศึกษา (Field Study) (4) ใหมีการปฏิบัติงานในสถานการณจริง (Practice) และ (5) ใหมี
การประเมินผลและพัฒนาตอไป (Evaluation & Development) 

2. พบวา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ยกเวน ดานการวางแผนงาน
ดานวิชาการ และดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีคามัชฌิมเลข
คณิตมากท่ีสุด  เม่ือเรียงตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังนี้ ดานการคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดาน
วิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหรือ
การดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน การนิเทศการศึกษา การ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน การสงเสริมชุมชนใหมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ การแนะแนว การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และดานการสงเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา เนื่องจากงานวิชาการถือเปนหัวใจของการบริหารจัดการโรงเรียน โดยโรงเรียนมีหนาท่ี
ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ตรงตามหลักสูตร
และเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภา วงษนาคเพ็ชร ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการ
บริหารงานวิชาการกับประสิทธิพลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้                  
การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การนิเทศ การแนะแนว การพัฒนาแหลงเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
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สงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา และการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุภาวิดา ทองเชิง ท่ี ไดศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดาน
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาอยูในระดับมาก และดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดานการพัฒนา
และการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 

3. จากผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมมีความสัมพันธในระดับมาก 
(r=0.833**) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนความสัมพันธแบบคลอยตามกัน เม่ือพิจารณา
การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา มีความสัมพันธกับการบริหารงานวิชาการใน
ทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไว อาจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนเปดกวางใหคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ หรือรับฟงความคิดเห็นในการ
บริหารจัดการงานดานอ่ืนเพ่ือใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงโคเฮน และ อัพฮอฟท (Cohen 
and Uphoff) ท่ีวาองคประกอบของการมีสวนรวม ท่ีสําคัญดานหนึ่งคือ ใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการตัดสินใจในการใหทรัพยากรสนับสนุนโครงการ และการรวมมือกับองคกรหรือกลุม
กิจกรรมเปนการเฉพาะ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของดีลาเนย (Delaney) ไดศึกษาความรวมมือ
ของผูปกครองและสมาชิกในชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนในระดับทองถ่ิน ภายใตระบบของโรงเรียนแหงรัฐสาธารณะ โดยเนนการศึกษาทัศนะของ
ผูปกครองเก่ียวกับการมีบทบาทในฐานะตัวแทนท่ีอยูในคณะกรรมการโรงเรียนท่ีเปนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนความพึงพอใจ ไมพอใจตอชองทางการสื่อสาร ผลการศึกษาพบวา 1) ความ
แตกตางของการมีวิสัยทัศนเก่ียวกับบทบาทในการตัดสินใจของผูปกครองกับนักศึกษามีผลทําใหเกิด
ความตึงเครียดระหวางกลุมทั้ง 2 ได 2) ชองทาง การสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครองท่ีเหมาะสม
จะตองเก่ียวของกับเด็กหรือสถานการณท่ีไมกอใหเกิดการโตแยงระหวางกันได 3) เปดโอกาสใหมีการ
สื่อสารแบบสองทางอยางเปดเผยและตอเนื่อง จะเพ่ิมใหผูปกครองมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
และมีสวนรวมมากข้ึน 4) การท่ีไมสงเสริมใหมีการรวมมืออยางใกลชิดและเปดเผย จะนําไปสูการ
โตแยงและประทวงเกิดข้ึนได 5) เสียงเรียกรองจากนักธุรกิจ มืออาชีพ มีบทบาทมากกวาเสียงเรียกรอง
จากบุคคลกลุมอ่ืนๆ ในการทําใหผูบริหารโรงเรียนไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ และมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของบารเน ็ทท( Barnett) ที่ ไดศ ึกษาถ ึง คว ามค ิดเห ็นของการบร ิหารงาน
ว ิช าการ พบวา เทคโนโลย ีสารสนเทศสามารถเพ ิ มข ีดความสามารถในการจ ัดการของการ
บร ิหารงานว ิชาการ ขอม ูล รายบ ุคคลในระด ับล ึกจะถ ูกน ําไปรวบรวมท ี ส ําน ักงานบร ิหารว ิชาการ   
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ท ําใหผูปฏ ิบ ัต ิงานฝายว ิชาการ สามารถเรียกใชขอมูลตาง ๆ ท ําใหมีความตั้งใจและรวมม ือในการ
ทํางาน รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยของโสภา วงษนาคเพ็ชร ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงาน
วิชาการกับประสิทธิพลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การนิเทศ การแนะแนว การพัฒนาแหลงเรียนรู การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
สงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา และการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ  

 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอเสนอแนะ ดังนี้  
 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการ

บริหารงานวิชาการ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. ผูบริหารโรงเรียนเอกชนควรใหความสําคัญแกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการมีสวน

รวมในการ บริหารงานวิชาการ ซ่ึงถือเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ทําใหกระบวนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ควรมีการประชุมหารือ เพ่ือกําหนด
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนท้ังในดานการจัดการศึกษา การใชสื่อการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ผูบริหาร และคณะครู ควรเปดโอกาสและรวมมือกับชุมชน โดยรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําเอาขอเสนอแนะมาพัฒนาใหเกิดประโยชนกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการ
ของโรงเรียนมากยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือ

การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน  
2. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหาร 

งานวิชาการ ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน 
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ตําแหนง           อาจารยประจําสาขาคณะครุศาสตร 
สถานท่ีทํางาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

4. ดร.ธีระพร อายุวัฒน 
วุฒิการศึกษา      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ตําแหนง           ผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานท่ีทํางาน     โรงเรียนบานหนองแหน อําเภออูอง จ.สุพรรณบุรี 
 

5. ดร.ขนิษฐา พลายเพ็ชร               
วุฒิการศึกษา      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
ตําแหนง           ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
สถานท่ีทํางาน     โรงเรียนวัดสามจุน อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายช่ือโรงเรียน 
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รายช่ือโรงเรียนที่ใชในการทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
 

ท่ี โรงเรียน สังกัด 
1 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 
2 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 
3 โรงเรียนวรรณรัตนวิทยา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 
4 โรงเรียนวัฒนะโชต ิ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 
5 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เขต 1 
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ภาคผนวก ค 
คาความเช่ือม่ันของเครื่องมือวิจัย 
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คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือวิจัย 

 
 
 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 

 N % 

Valid 
Cases    Excludeda 

Total 

30 100.00 

0 0 

30 100.00 
       a. Listwise deletion based on all variables in the  procedure.                                                              

 

 
 

Reliability Statistics 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.994 125 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลและราบช่ือโรงเรียน 
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รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
การเก็บขอมูลการทําวิจัย เรือ่งการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับ                           

การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 
ของนางสาวย่ิงลักษณ ศรีตองออน 

นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

1 โรงเรียนอนุบาลดวงแกว 15 โรงเรียนรัตนไพศาล 
2 โรงเรียนสหวิทย 16 โรงเรียนภาวนาภิมณฑทิพยา 
3 โรงเรียนวิทยาศึกษา 17 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
4 โรงเรียนศุภลักษณ 18 โรงเรียนอนุบาลพระประสาทวิทยา 
5 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุลปกษี 19 โรงเรียนอนุบาลเขาพระ 
6 โรงเรียนอํานวยเวทย 20 โรงเรียนอนุบาลอุทิศวิทยา 
7 โรงเรียนค่ีตี้ 21 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 
8 โรงเรียนดอนเจดียทิพยาคม 22 โรงเรียนปญญาประเสริฐ 
9 โรงเรียนแมพระประจักษ 23 โรงเรียนอนุบาลยอดไมงาม 
10 โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 24 โรงเรียนอนุบาลปราณี 
11 โรงเรียนรัตนศึกษา 25 โรงเรียนอนุบาลวชิรา 
12 โรงเรียนปรีดาวิทย 26 โรงเรียนประทีปศึกษา 
13 โรงเรียนสมถวิลอนุบาล 27 โรงเรียนศุภลักษณดานชาง 
14 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย   
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการ                         

โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตอนท่ี1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  หนาของความท่ีตรงกับสภาพเปนจริงของทาน 

 

1. เพศ 
  ชาย    หญิง   
 
 

2. อายุ 
  21-30 ป   31-40 ป 
  41-50 ป   51 ปข้ึนไป 
 
 

3. ระดับการศึกษา 
  ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
  อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
 
 

4. ตําแหนงในปจจุบัน 
  ผูบริหาร    คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
  ครู 
 
 

5. ประสบการณในการดํารงตําแหนง 
  ต่ํากวา 2 ป    ตั้งแต 2 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในระดับชองการมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหาร  
            โรงเรียนในโรงเรียนของทาน 
   5  หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติมาก             
   3  หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติปานกลาง        
   2   หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัตินอย           
   1  หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัตินอยท่ีสุด         

 
 

ขอ 

 
การมีสวนรวมของ              

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน                

มีการกําหนดความตองการจําเปน           
ของโรงเรียน 

      

2 มีการจัดลําดับกอนหลัง การเริ่มตน            
และการกําหนดสิ่งท่ีจะตองทํา 

      

3 มีการแสวงหาความตองการ ความ
จําเปนและลําดับกอนหลังของ
ผูรวมงานอ่ืน 

      

4 มีการดําเนินการตอเนื่อง และแสวงหา
สิ่งท่ีจะตองกระทําเพ่ิมเติม 

      

5 มีการปฏิบัติงานดวยการพิจารณา
ผูรวมงาน การประชุมปรึกษาหารือ     
การเลือกผูนําการบริหารงานบุคคล 

      

6 มีการติดตอประสานประโยชนอยาง
สรางสรรค 

 
 

     

การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
7 มีการสนับสนุนดานงบประมาณ       
8 มีการสนับสนุนดานบุคลากร       
9 มีการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ       
10 มีการสนับสนุนดานบริหารจัดการ       
11 มีการประสานงานท่ีดี       
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ขอ 

 
การมีสวนรวมของ              

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

12 มีการเขารวมในโครงการกับโรงเรียน       
การมีสวนรวมในผลประโยชน 
13 การไดรับผลประโยชนทางวัตถุท่ีเปน

รายไดหรือทรัพยสิน 
      

14 การไดรับผลประโยชนทางสังคม              
ดานการเรียนรู และการไดรับบริการ         
ท่ีด ี

      

15 การไดรับผลประโยชนทางสังคม             
ดานความสุข ความพึงพอใจ 

      

16 การไดรับผลประโยชนสวนตัว               
ดานการไดมีโอกาสใชอํานาจทางสังคม 

      

17 การไดรับผลประโยชนสวนตัว                   
ดานความนิยมนับถือตนเอง 

      

18 การไดรับผลประโยชนสวนตัว                      
ดานความม่ันใจในตนเอง 

      

การมีสวนรวมในการประเมินผล 
19 การประเมินผลการทํางานของโรงเรียน       
20 มีการประเมินผลกระทบจากการ

ทํางานของโรงเรียน 
      

21 มีการประเมินผลกิจกรรมทางสังคม       
22 การประเมินความเห็นจากสาธารณะ       
23 การประเมินความเห็นของผูมีสวน

เก่ียวของ 
      

24 การติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาการ
บริหารงาน 
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ตอนท่ี3 แบบสอบถามการบริหารงานวิชาการ 
 

คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในระดับชองการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนของทาน    
   5  หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติมาก             
   3  หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติปานกลาง       
   2   หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัตินอย      

     1  หมายถึง   ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัตินอยท่ีสุด      

 
ขอ 

  
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

การพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
1 สํารวจแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ทองถ่ินท้ังในสถานศึกษา ชุมชน 
ทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

      

2 จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถ่ินใหแก ครู 
สถานศึกษาอ่ืน บุคลองคกร 
หนวยงาน 

      

3 จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู
และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนา
ใหเกิดองคความรู 

      

4 สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลง
เรียนรูท้ังใน และนอกโรงเรียน การ
จัดกระบวนการเรียนรูใหครอบคลุม
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

      

5 รวมกับ กลุมงาน/งาน/กลุมสาระฯใน
การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน 

      

การวางแผนงานดานวิชาการ 
6 วางแผนกําหนดนโยบายทางวิชาการ

ของโรงเรียน, ปฏิทินงานวิชาการ 
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

7 จัดทําแผนปฏิบัติการ / คูมือ
ปฏิบัติงานฝายวิชาการ 

      

8 ดําเนินการเก่ียวกับหนาท่ีรับผิดชอบ
ของฝายวิชาการ มอบหมายงาน 
จัดทําโครงสรางการบริหารงาน
วิชาการ 

      

9 ประสานกับผูรับผิดชอบโครงการเพ่ือ
วางแผนการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรมทางวิชาการ 

      

10 สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ       
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
11 สํารวจความรูความสามรถของครู 

และความสอดคลองครูกับหลักสูตร
ของโรงเรียน ประสานกับกลุม
บริหารงานบุคคลเพ่ือจัดสรร
อัตรากําลัง 

      

12 จัดตารางสอนนักเรียน ครู ตาราง
การใชหองเรียนและติดตามควบคุม
การดําเนินการตามตารางสอนให
ถูกตองท้ังการเรียน                และ
การสอน 

      

13 กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการสอน
แทน และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

      

14 ศึกษาโครงสรางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือทําการ
วิเคราะหหลักสูตร 

      

15 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

      

16 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน
กระบวนการอาน คิด วิเคราะห และ
เขียน 
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

17 จัดการเรียนการสอนตามโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา 

      

18 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของสถานศึกษา 

      

19 ดูแล กํากับ ติดตามการสงแผนการ
จัดการเรียนรูของครูในแตละรายวิชา 

      

20 ตรวจบันทึกการเขาสอนของครู       
21 ดูแล กํากับติดตามกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน แนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
ชมรม ลูกเสือยุวกาชาด 

      

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
22 ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 

      

23 เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

      

24 กําหนดโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษา 

      

25 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและแนว
ปฏิบัติการใชหลักสูตร 

      

26 นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน
การสอน และบริหารจัดการการใช
หลักสูตรใหเหมาะสม 

      

27 ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุมสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 

28 สงเสริมใหครูและนักเรียนได
แสดงผลงานทางวิชาการ 
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

29 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีโอกาส
เขารวมแขงขันและทดสอบความรู
ทางวิชาการของสถาบันอ่ืนในทุก
ระดับ 

      

30 สงเสริมสนับสนุนการรวมแขงข้ัน
ทางดานศิลปะ ดนตรี กีฬา จริยธรรม 
ทักษะ และความสามารถ 

      

31 ฝกอบรมใหความรูกับนักเรียนกอนท่ี
จะเขารวมแขงขันทางวิชาการกับ
สถาบันอ่ืน 

      

32 สํารวจและรายงานผลปญหา 
อุปสรรคและความสําเร็จของ
กิจกรรมทางวิชาการ ตอผูอํานวยการ
โรงเรียน 

      

33 สงเสริมใหมีการพัฒนาครูโดยการจัด
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานตาม
สถาบันตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 
 

      

 งานแกไขปญหาการเรียน 
34 จัดสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนท่ีมี

ปญหาการเรียน หรือไมผานการ 
ประเมินผล 

      

35 จัดเรียนซํ้าสําหรับนักเรียนท่ีไมผาน
การประเมินผล 

      

36 ประสานงานผูปกครอง ครูท่ีปรึกษา 
ครูแนะแนว  ครูประจําวิชา เพ่ือ
ติดตามแกไขปญหาการเรียนนําไป
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

 (4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรยีน 
37 ดําเนินการในการสอบวัดผล 

ประเมินผลท้ังภายในและความ
รวมมือกับภายนอก 

      

38 กําหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการวัดผล ประเมินผลของ
สถานศึกษา 

      

39 ดําเนินการจัดซ้ือเอกสาร แบบ ปพ. 
ตางๆใหเพียงพอ 

      

40 สงเสริมนิเทศ ติดตาม พัฒนาครู 
และกํากับดูแลครูใหดําเนินการวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง จาก
กระบวนการปฏิบัติ และผลงานแต
ละรายวิชาใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการศึกษา 

      

41 พัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผลให
ไดมาตรฐาน 

      

42 ดําเนินการจัดทําขอมูลวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน ติดตาม 
ตรวจสอบการกรอกขอมูลของครูใน
ระบบงานวัดผล และสงตองาน
ทะเบียน 

      

43 วิเคราะหและประเมินผลการเรียน
ของนักเรียน 

      

44 ดําเนินการแกไขปญหาการเรียนของ
นักเรียน ท้ังระหวางเรียนและหลัง
การประเมินผลรวมกับผูสอน และ
กลุมงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

      

45 ศึกษารายละเอียดการเทียบโอนผล
การเรียนรูของนักเรียน เทียบโอนผล
การเรียนนักเรียนเพ่ือดําเนินการให
ถูกตอง                  
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

46 ดําเนินการรับคํารองสอบแกตัว 0 ร 
มส มผ 

      

47 ประเมินผลการปฏิบัติงานการวัดผล 
และประเมินผล สรุปรายงาน
ประจําป 

      

 งานทะเบียน 
48 จัดทําแบบฟอรม คํารองตางๆท่ีใชใน

งานทะเบียน 
      

49 ตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออก
หลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียน
ยายโรงเรียนหรือจบการศึกษา 
ใบรับรองการเปนนักเรียน 

      

50 เก็บเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
อยางเปนระเบียบ 

      

51 จัดทําผลการเรียนเฉลี่ยGPAของ
นักเรียน 

      

52 จัดทํา ตรวจสอบระเบียนแสดงผล
การเรียน(ปพ.1)ใหถูกตองและเปน
ปจจุบันเสมอ 

      

53 จัดทําแบบรายงานผลการจบ
การศึกษา (ปพ.3) ตอหนวยงาน
ตางๆ ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยให
เสร็จสิ้นภายใน 30วัน หลังอนุมัติผล             
การเรียน 

      

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
54 ศึกษาวิเคราะห วิจัยการบริหาร การ

จัดการและพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในภาพรวมของโรงเรียน 
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

55 สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแต
ละกลุมสาระการเรียนรูโดยสงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการทําวิจัยของ
ครูผูสอนทุกคน 

      

56 สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการนํา
ผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชน 

      

57 ประสานความรวมมือในการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย ตลอดจนเผยแพร
ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและงานวิชาการ 
กับโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

      

58 รวบรวมจัดทํารายงานการวิจัย       
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
59 จัดทําแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ 

โครงการของงานหองสมุดใหเปนไป
ตามนโยบายของโรงเรียน 

      

60 จัดบรรยากาศและพัฒนาสถานท่ี
หองสมุด ใหเหมาะสมกับเปนแหลง
คนควาหาความรูไดตลอดเวลาและ
หลากหลาย 

      

61 จัดหาวารสาร และสิ่งพิมพตางๆท่ี
เปนประโยชนตอการคนควาหา
ความรู และความบันเทิงอยาง
เหมาะสม 

      

62 จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนของ
โรงเรียนมีนิสัยรักการอาน 

      

63 จัดทําสถิติขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงานรวมท้ังประเมินผลงานท่ี
ปฏิบัติตลอดภาคเรียน 
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
 

สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

64 ใหบริการสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต และการใชคอมพิวเตอร 

      

การนิเทศการศึกษา 
65 ดําเนินงานในดานการ จัดระบบการ

นิเทศเตรียมเอกสาร  แบบฟอรม
เครื่องมือในการนิเทศ 

      

66 นิเทศการสอนของครู  ใหคําแนะนํา
เพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

      

67 สรุปผลการดําเนินงานและแจงให
ผูเก่ียวของทราบ 
 

      

การแนะแนว 
68 ดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษานักเรียนท่ี

มีปญหาดานการเรียนประสานความ
รวมมือกับครู และผูปกครองในการ
แกปญหาอยางตอเนื่อง 

      

69 ใหคําปรึกษา ขอมูลขาวสาร และ
ประสานงานในการเตรียมตัวและ
สมัครสอบสําหรับนักเรียนท่ีจบ
การศึกษา 

      

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
70 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนใหเปนไปตามระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเปน
การบริหารงานปกติของสถานศึกษา 

      

71 ประสานงานกับคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของทุก
ฝาย ทุกมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ  

      

72 รวบรวมผลการดําเนินงานและ
ประเมิน แตละมาตรฐาน  สรปุ
รายงาน  
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ขอ 

 

ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

73 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา(SAR) รายงานผูท่ี
เก่ียวของ 

      

74 นําผลการประเมินตนเองมาประชุม 
เพ่ือหา ขอควรปรับปรุงและวาง
แผนการพัฒนา 

      

การสงเสริมชุมชนในมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
75 รวมกับฝายประชาสัมพันธบริการให

ความรูแกชุมชนบริเวณใกลเคียง
โรงเรียน 

      

76 รวมกับฝายประชาสัมพันธโดยจัดทํา
เอกสารแผนพับสงเสริมความรูแก
ชุมชน 

      

77 สรุปและรายงานผลการสงเสริม
ชุมชน ใหมีความเขมแข็งทางดาน
วิชาการประจําภาคเรียนและ
ประจําปการศึกษา 

      

การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา  และองคกรอ่ืน 
78 ประสานความรวมมือ ชวยเหลือใน

การพัฒนาวิชาการ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการกับ
โรงเรียนในสังกัดเอกชน   และตาง
สังกัด  

      

79 สงเสริมสนับสนุนใหครูมีสวนรวม 
เปนสมาชิกเครือขาย สถาบัน 
สมาคม องคการตางๆ   เพ่ือการ
พัฒนาวิชาชีพ 

      

80 มีสวนรวม รับผิดชอบ ตอภารกิจ
ตางๆของโรงเรียนในสังกัด
เอกชน รวมท้ังใหขอเสนอแนะหรือ
ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนากิจกรรม
ของโรงเรียน 
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
81 สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนา

วิชาการ   และการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงาน 
และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

      

82 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู                 
ในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอ่ืน  ท่ีจัดการศึกษา 

      

83 รับนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนจาก 
สถาบันอ่ืนๆ  

      

การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
84 กําหนดแนวปฏิบัติของครูผูสอน ครูมี

หนาท่ีอ่ืนๆ เก่ียวกับงานวิชาการ 
      

85 จัดทําคูมือปฏิบัติการงานบริหาร
วิชาการ 

      

86 จัดทําเอกสารแบบฟอรมงานวิชาการ       
87 จัดทําตารางการเรียนการสอนราย

หอง, รายบุคคล, ตารางสอนรวม 
      

88 เผยแพรประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของ
ทราบโดยท่ัวกัน 

      

การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
89 สํารวจและศึกษารายการหนังสือ

แบบเรียนแบบฝกหัด เพ่ือใชในการ
จัดการเรียนรู 

      

90 ประสานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
เพ่ือคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
แบบฝกหัด 
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ขอ 

 
ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

91 พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
แบบฝกหัดใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา 

      

92 ประสานกับหนวยงานตนสังกัดเพ่ือ
ดําเนินการสั่งซ้ือหนังสือ
แบบเรียน  แบบฝกหัด 

      

93 ประสานหัวหนาสายชั้นในการตรวจ
รับหนังสือแบบเรียน แบบฝกหัด 
และตรวจนับจํานวน 

      

94 กลุมสาระการเรียนรูรับหนังสือเรียน
เพ่ือไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 

      

การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา             
95 วางแผนปฏิบัติงาน  และใหบริการ

ครูโดยการจัดทําโครงการ                      
E-Learnning 

      

96 ใหบริการอินเตอรเน็ตแกครู 
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน 

      

97 บริการฝกอบรมบุคลากรในการใช
คอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูป
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสรางสื่อ
การเรียนการสอน 

      

98 จัดระบบดูแล  ซอมบํารุง 
จัดหา   ซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลย ี

      

99 รวมกับงานประชาสัมพันธโรงเรียน 
จัดทําเว็บไซดโรงเรียน นําเสนอ
ขอมูลโรงเรียนผานทางเว็บไซดให
เปนปจจุบัน 

      

100 เปดกิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร
สําหรับนักเรียนท่ีมีความสนใจ 
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                ขอบคุณท่ีใหความรวมมือกรอกขอมูลเพ่ือการวิจัยมา ณ โอกาสนี ้

นางสาวยิ่งลักษณ ศรีตองออน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอ 

 

ขอบขายงานวิชาการ 17 ดาน 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ
ผูวิจัย 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

101 ประสานรวมมือในการผลิต จัดหา 
พัฒนา การใชสื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนางานวิชาการกับ
บุคลากรภายในสถานศึกษาบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอ่ืน  
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล                   นางสาวยิ่งลักษณ ศรีตองออน 
วัน/เดือน/ปเกิด          1 เมษายน 2530 
ท่ีอยู                        36 หมู 2 ตําบลบานกราง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 72140                                       
ท่ีทํางาน                   โรงเรียนอํานวยเวทย ตําบลบานกราง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                                       
  

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2545 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตน โรงเรียนอํานวยเวทย 
 พ.ศ.2548            สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
 พ.ศ.2552 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
             วิชาเอกประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ.2553 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู                               
                             มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
          สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร ภาษาเกาหลี ระดับ2  
                             KyungHee University, Republic of Korea 

 พ.ศ.2554  ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ.2552-ปจจุบัน ครู โรงเรียนอํานวยเวทย อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  
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