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ค าส าคัญ  : การบริหารงานวิชาการ 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  1) ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ           
ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วย                    
กลุ่มบริหาร 16 คน ครูปฏิบัติการสอน 49 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 11 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ตามกรอบแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ                            
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก                    
14 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  3) การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 4) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา    
5) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 6) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   7) การแนะแนว                     
8) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 9) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 10) การวางแผนงานด้านวิชาการ 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 12) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 13) การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  14) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน 1) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ               
2) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 3) การนิเทศการศึกษา ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  พบว่า                    
ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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The purposes of this research were to know 1) the result of academic performance of 
Banharnjamsaiwittaya 1 School under the Secondary Educational Service Area Office 9                  
2) comparison the opinions concerning academic performance of Banharnjamsaiwittaya 1 School  
under the Secondary Educational Service Area Office 9 when classified by position this research        
is a descriptive research. The samples group were 16 administrators, 49 teachers and 11 
Committees of Basic of Education. The instrument was a questionnaire base on concept                
of the Basic Education Commission. The statistics were frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and  one-way ANOVA. 

The research findings were as follows : 
1. The result of the academic performance of Banharnjamsaiwittaya 1 School under 

the Secondary Educational Service Area Office 9 in overall was at the high level when considering 
each item. It was found that 14 items were at the high level.  The arithmetic mean was arranged 
from high to low as following  1) measurement and evaluation of learning achievement and 
transfer of credits 2) teaching and learning management in schools 3) selection books for 
academic  4) developing internal assurance system and educational standard 5) developing the 
curriculum of the school 6) developing the learning process 7) guidance 8) academic promotion 
and support for individual families organizations and work units and related institutions 9) setting 
regulations and guidelines on academic work of school 10) academic planning 11) cooperate in 
academic development with others 12) developing and using technology for education                    
13) developing and supporting to have learning resources 14) developing or operating participation 
in local curriculum development. 3 items were at the medium level. 1) supporting community  
to have strength in academic work 2) researching to develop the quality of academic work                      
3) supervising of academic work   

2. The comparison of the opinions concerning academic performance of 
Banharnjamsaiwittaya 1 School under the Secondary Educational Service Area Office 9.                   
When classified by the position were not different. 
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 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตากรุณาอย่างสูงจาก 
อาจารย์ ดร. ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์การค้นคว้าอิสระที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ               
และ ดร. ปาริชาติ กมลยะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี ส่งผลให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
ทักษะทางการคิด และการบริหารจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร. นพดล  เจนอักษร ที่ได้ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย
เป็นอย่างดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ที่เมตตาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย
และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์และการแปลผลของแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณ นายราชันย์  ทิพเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้โรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุกท่านของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9             
ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
 ประโยชน์และคุณค่าอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
เพ่ือระลึกถึงพระคุณบิดามารดาที่ให้ชีวิต อบรมสั่งสอน และคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้            
อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา  
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บทที่ 1 
   

บทน ำ 
 

 “การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ
คุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะ
กันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญ
มั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด”1 
 การศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน จากค ากล่าว
ที่ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”แสดงให้เห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน
หรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ประเทศใดที่มีประชากรที่มีความรู้และการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ                 
ย่อมส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาตามไปด้วย ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน  
ท่ามกลางกระแสแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ            
การสื่อสาร ที่เจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกันในพริบตาด้านข้อมูล ข่าวสาร 
และความรู้ ด้วยกลไกจากคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะความรู้มีบทบาทอย่างส าคัญจน
กลายเป็นกระแสควบคุมเศรษฐกิจและสังคมโลก เกิดการแข่งขันกันอย่างเสรี2  ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
มีความหลากหลายนั้นต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงการวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการศึกษา การเปลี่ยนแปลง          
ที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถควบคุมได้ ประเทศใดมีการเตรียมความพร้อมย่อมสามารถเผชิญและแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน เพราะคนเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ซึ่งการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพได้นั้นก็ต้องอาศัยเครื่องมือในการพัฒนา ก็คือ               
การศึกษา การศึกษานับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ  ตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542             
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก              
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้                 
อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง              

                                                           

 1 พระบรมราโชวาท, พระรำชทำนแก่คณะครูและนักเรียน ที่ได้รับพระรำชทำนรำงวัลฯ                      
วันที่ 27 กรกฎำคม 2524 เข้าเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าถึงได้จาก https://nawaporn.wordpress.com  

2 กระทรวงศึกษาธิการ, กรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ               
(พ.ศ. 2545-2559) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 3. 
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ตลอดชีวิต3  โดยมีความมุ่งหมายและหลักการการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม                    
ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข4 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์  
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก                       
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ5  
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทาง                 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันไร้ขีดจ ากัดที่เกิดขึ้น ท าให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึง         
กันได้อย่างรวดเร็ว เป็นโลกไร้พรมแดน ทุกประเทศในประชาคมโลกให้ความส าคัญและเร่งพัฒนา
เพ่ือให้ก้าวทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ  ในโลก                   
จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน
และสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการศึกษามีบทบาทส าคัญโดยตรงต่อ                 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงค์เหมาะสม ตรงตามความต้องการใช้ก าลังคนของประเทศและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้6 

 

 “การศึกษา” จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งยวด และเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ การศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการส าคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความสามารถ 
รวมทั้งพฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส าหรับการศึกษา
ในประเทศไทย หากดูจากสภาพที่เกิดขึ้นในสังคมหลายๆ ฝ่ายก าลังเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
คือ การศึกษาของไทยก าลังมีปัญหา จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสังคม ซึ่งมีการท าวิจัย

                                                           
3
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และ                   

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักรำช 2545 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 
2546), 2. 
 

4
 เรื่องเดียวกัน, 5. 

 5 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552), 4. 
 

6
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “แผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(พ.ศ. 2557 – 2561),”วำรสำรวิจัยกำรศึกษำ 2,  2 (มกราคม-มีนาคม 2557) : 1. 
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ออกมาหลายๆ ครั้งที่สะท้อนถึงความล้มเหลวของการศึกษาในบ้านเรา ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ             
เด็กและเยาวชนไทย การแก้ปัญหาการศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งระบบ        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริบทสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครองที่ปรับตัวอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง  จนเกิดการแสวงหาของการสร้าง                   
ความเข้มแข็งในโลกของการแข่งขันที่ชัดเจนขึ้นโดยล าดับ ประกอบกับทิศทางความร่วมมือกัน         
ด้านการพัฒนาภูมิภาคและประเทศในเขตภูมิภาคเดียวกันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ในความร่วมมือ
อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพ่ือก้าวสู่ประชาคมโลก และประชาคมอาเซียนในปี 2558 ยังเป็นแรงขับ
ที่ส าคัญในการเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง7

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 ได้บัญญัติไว้ในในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน                
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข8 และมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย9 โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ .ศ. 2546 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเป็นนิติบุคคล                  
ก็เพ่ือที่จะให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างอิสระ10       
โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ก ากับ 
สนับสนุนและมีส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการ จึงเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญ
ในฐานะเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษาอันเป็นพ้ืนฐานการศึกษาทุกระดับ 
การที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหาร
สถานศึกษา กล่าวคือ ต้องทราบขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถ านศึกษา                       
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหาร และจัดการสถานศึกษา ไว้ด้วยกัน    

                                                           

 7 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รำยงำนวิจัยและพัฒนำครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
แบบใช้โรงเรียนเป็นฐำนในโรงเรียนขนำดเล็ก ระยะที่ 2 (ฉบับสรุป)  (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค 
จ ากัด, 2556), 16.  
 8 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักรำช 2545, 5. 

9 เรื่องเดียวกัน, 7. 
 10 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คู่มือกำรบริหำรโรงเรียนในโครงกำร
พัฒนำกำรบริหำรรูปแบบนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
ม.ป.ป.), 39. 
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4 งาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล                      
4) การบริหารงานทั่วไป11  

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา  
ให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จะเห็นว่าทุกภาคส่วนของ
สังคมเห็นตรงกันว่า การศึกษาเป็นองค์ประกอบแรกที่มีความส าคัญอย่างมากในการสร้างคนไทยให้          
มีคุณภาพ เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต              
ซึ่งต้องส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และ
ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมส่งเสริม 
สนับสนุน ลงทุนด้านการศึกษาและให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น12 
เพราะกุญแจส าคัญในการแข่งขันในเวทีโลก คือ คุณภาพและสมรรถภาพของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การพัฒนาเด็กไทยให้มีความพร้อมรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี  2558 
คุณภาพและสมรรถภาพดังกล่าว หมายถึง ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ 
ความสามารถทางเทคโนโลยี และการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาสากลและภาษาของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น นอกจากนี ้เด็กไทยควรมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่   21 ได้แก่ ความรู้ใน
วิชาแกนตามศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม           
และทักษะทางข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี  พร้อมทั้งทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคม  พหุวัฒนธรรม 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รุนแรงและภัยพิบัติต่างๆ ความท้าทายดังกล่าว  เป็นแรงผลักดัน       
ให้การศึกษาไทยต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน13  

 งานวิชาการถือเป็นงานที่มีความส าคัญที่สุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งทั้ง
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ความส าคัญและ            
มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เป็นหลักซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้น ครูจะต้อง
                                                           

 11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือกำรบริหำรสถำนศึกษำ                      
ขั้นพื้นฐำนที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546), 32. 
 12 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, “โครงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560) 
สะท้อนปัญหำและทำงออก ตอบโจทย์ปฏิรูปกำรศึกษำไทย” (กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด, 2558), ก.  
 13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด, 2557), 16.  
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ท าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้14             
ส่วนปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่กับ
ลักษณะงานนั้น15  
 ปัจจุบันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยยังไม่ถึงระดับมาตรฐานสากล 
ถึงแม้จะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณภาพผู้เรียนในระดับนานานชาติ16 ถ้าพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษายังไม่
สามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ประชาคมโลกได้เท่าที่ควร โดยค่าดัชนีขีดความสามารถทางการแข่งขันเปรียบเทียบกับ 60 ประเทศ 
โดย IMD ในปี 2557 พบว่าลดลงจากเดิม 2 อันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 29 โดยตัวชี้วัดด้านการศึกษา  
โดยรวมอยู่อันดับที่ 5417 จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ Programme for 
International Student Assessment (PISA) 2012 จ านวน 65 ประเทศ ในภาพรวม พบว่า                     
ผลประเมิน PISA ของนักเรียนไทยกลุ่มอายุ 15 ปี มีความสามารถในการอ่านของไทยมีคะแนนเฉลี่ย 
441 ได้อันดับที่ 48 การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ไทยมีคะแนนเฉลี่ย 427 ได้อันดับที่ 50 ส่วนการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ไทยมีคะแนนเฉลี่ย 444 คะแนน อยู่ที่อันดับ 4818 และคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ล าดับที่ 
50 จาก 65 ประเทศ โดยท าคะแนนเฉลี่ยได้ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มประเทศสมาชิก 
OECD และต่ ากว่าประเทศหรือเขตเศรษฐกิจในเอเชีย เช่น เซี่ยงไฮ้  จีน  สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า  
ญี่ปุ่น ประเทศเหล่านี้ได้อันดับสูง 10 อันดับแรก19 และในปี 2015 ผลการประเมินทั้งสามวิชากลับ         
มีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด (ลดลง 32 คะแนน)

                                                           

 14 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คู่มือกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครู 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 9. 
 15 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, กำรบริหำรงำนวิชำกำร (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 
2553), 1. 
 16 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกรรม
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2557), 8. 
 17 เรื่องเดียวกัน, 17. 
 18 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  สภำวกำรณ์กำรศึกษำไทยในเวทีโลก ปี 2557  
(กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2557), ช. 
 19 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  สภำวะกำรศึกษำไทย ปี 2557/2558 “จะปฏิรูป
กำรศึกษำไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงไร” (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์ จ ากัด, 2559), 54. 
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รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์ (ลดลง 23 คะแนน) และด้านคณิตศาสตร์ (ลดลง 11 คะแนน)20 เมื่อน ามา
จัดอันดับพบว่า คะแนนวิชาการอ่านอยู่ที่อันดับ 57 ขณะที่คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อยู่อันดับที่ 54 ทั้งคู่ จากจ านวน 72 ประเทศ โดยถือว่าอันดับและคะแนนลดลงจากการทดสอบเมื่อ 
ปี 2012 ในทุกรายวิชา ส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2011) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 วิชาของไทย ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
500 คะแนน ซึ่งคณิตศาสตร์ ไทยได้ 427 คะแนน วิทยาศาสตร์ ไทยได้ 451 คะแนน21  โดยวิชา
คณิตศาสตร์ อยู่อันดับ 28 ของ 48 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และวิชาวิทยาศาสตร์อยู่อันดับที่ 25 
จาก 48 ประเทศ และไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอ่อนที่สุด ประเทศที่ได้คะแนนสูง ล าดับ 1-5 ด้านคณิตศาสตร์ 
คือ เกาหลีใต้ (คะแนนเฉลี่ย 613) สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ด้านวิทยาศาสตร์ คือ สิงคโปร์ 
(คะแนนเฉลี่ย 590) ไต้หวัน เกาหลีใต ้ญี่ปุ่น ฟินด์แลนด์22 
 จากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)              
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557                  
ดังตารางต่อไปนี้23 

 

ตารางที่ 1  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ      
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555-2557 จ าแนก
ตามวิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
ภาษาไทย 54.48 44.25 35.20 
สังคมศาสตร ์ 47.12 39.37 46.79 
ภาษาอังกฤษ 28.71 30.35 27.46 
คณิตศาสตร ์ 26.95 25.45 29.65 
วิทยาศาสตร ์ 35.37 37.95 38.62 
    

ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  สภำวะกำรศึกษำไทย ปี 2557/2558 “จะปฏิรูป 
กำรศึกษำไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงไร” (กรุงเทพ : พิมพ์ดีการพิมพ์จ ากัด, 2559), 46 

                                                           

 20 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,  สรุปผลกำรวิจัย PISA 2015 
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 4  
 21 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภำวกำรณ์กำรศึกษำไทยในเวทีโลก ปี 2557 (กรุงเทพฯ : 
พริกหวานกราฟฟิค, 2557), ช. 
 22 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภำวะกำรศึกษำไทย ปี 2557/2558 “จะปฏิรูป
กำรศึกษำไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงไร” (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์ จ ากัด, 2559), 55. 

 
23

 เรื่องเดียวกัน, 46-47. 
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ตารางที่ 2  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ    
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555-2557 จ าแนก

ตามวิชา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2555  2556 2557 
ภาษาไทย 47.19 49.26 50.76 
สังคมศาสตร ์ 36.27 33.02 36.53 
ภาษาอังกฤษ 22.31 25.35 23.44 
คณิตศาสตร ์ 22.73 20.48 21.74 
วิทยาศาสตร ์ 33.10 30.48 32.54 

 

ที่มา : ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภำวะกำรศึกษำไทย ปี 2557/2558 “จะปฏิรูป   
กำรศึกษำไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงไร” (กรุงเทพ : พิมพ์ดีการพิมพ์จ ากัด, 2559), 47 

 จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งประเทศ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างต่ า ที่เห็นเด่นชัดคือ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในทุกช่วงชั้น 
โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ นักเรียนทั้งประเทศได้คะแนน
เฉลี่ยต่ ามาก คือ 21-23 คะแนน (จากคะแนนเต็มร้อย) เท่านั้น คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ 2 วิชานี้ (ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) ได้ 27-29 คะแนน แม้แต่วิชา
ภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และวิชาสังคมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทั้งประเทศก็สอบได้
คะแนนเฉลี่ยต่ า คือ มากกว่า 30 คะแนน เล็กน้อย ผลการเปรียบเทียบรอบ 3 ปี ส่วนใหญ่คะแนน
เฉลี่ยไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ บางระดับ บางวิชาคะแนนเฉลี่ยต่ าลงด้วยซ้ า สถิตินี้นอกจากสะท้อน
ว่านักเรียนไทยโดยเฉลี่ยท าคะแนนได้ต่ าแล้ว ยังสะท้อนว่าการจัดการศึกษาให้นักเรียนในสถาบัน     
การศึกษาต่างๆ มีคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันสูงมาก24 

 
ปัญหำของกำรวิจัย  
 บทบาทส าคัญของสถานศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้                  
ซึ่งการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วย การวางแผน การจัดท าหลักสูตร การจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจากที่มาและความส าคัญ
สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษา แต่ในปัจจุบันผลของจากการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา
ก าลังเป็นจุดวิกฤตของการศึกษาไทย ผลจากการวิจัยของหลายๆหน่วยงาน ระบุใกล้เคียงกัน
การศึกษาไทยน่าเป็นห่วง ความรู้ความสามารถของเด็กไทยลดน้อยลง  

                                                           

 24 เรื่องเดียวกัน, 47. 
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 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9           
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจในการจัดการศึกษา ปัจจุบันก็ประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพ
การศึกษาเช่นเดียวกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้จัดอันดับผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 
เฉพาะโรงเรียนทีต่ั้งอยู่เขตในจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยจัดอันดับตามร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชา 
พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
มีค่าร้อยละของคะแนนค่าเฉลี่ยในทุกรายวิชา อยู่ในล าดับที่  8 จากทั้งหมด 32 โรง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 40.72 คะแนน และ 36.73 คะแนน ตามล าดับ ผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ25 
 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2557 ในแต่ละรายวิชาเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่  3 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)                  
ของส านักงานมาตรฐานการทดสอบ ในแต่ละรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2555-2557   

 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียน ประเทศ +สูงกว่า 
/-ต่ ากว่า 

โรงเรียน ประเทศ +สูงกว่า        
/-ต่ ากว่า 

โรงเรียน ประเทศ +สูงกว่า 
/-ต่ ากว่า 

ภาษาไทย 55.56 54.48 +1.08 45.96 44.25 +1.71 34.51 35.20 -0.69 

สังคมศึกษาฯ 47.00 47.12 -0.12 39.71 39.37 +0.34 45.69 46.79 -1.10 

ภาษาอังกฤษ 27.26 28.71 -1.45 29.37 30.35 -0.98 26.36 27.46 -1.10 

คณิตศาสตร ์ 26.33 26.95 -0.62 25.97 25.45 +0.52 28.23 29.65 -1.42 

วิทยาศาสตร ์ 35.91 35.37 +0.54 38.75 37.95 +0.80 38.58 38.62 -0.04 

สุขศึกษาฯ 55.73 56.67 -0.94 61.13 58.30 +2.83 60.30 59.32 -0.98 

ศิลปะ 43.51 43.31 +0.2 45.45 43.65 +1.80 45.30 43.14 +2.16 

การงานอาชีพฯ 48.18 47.39 +0.79 47.28 44.46 +2.82 46.78  45.42 +1.36 

ที่มา : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, “รำยงำนผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)          
ปีกำรศึกษำ 2555-2557” (เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ, 2557), 25.  

                                                           

 
25

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9,“รำยงำนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติของส ำนักงำนมำตรฐำนกำรทดสอบ (O-NET) ปีกำรศึกษำ  2557 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6” (เอกสารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, 2557), 3.    
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 จากตารางที่ 3 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับประเทศ พบว่าคะแนนมีแนวโน้มลดต่ าลง โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 0.69 วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 1.10 วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 1.10 
วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 1.42 วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 0.04 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 0.98 มีเพียง 2 รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ คือ วิชาศิลปะคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 2.16 วิชาการงานอาชีพฯคะแนนเฉลี่ย            
สูงกว่าร้อยละ 1.36  

ตารางที่  4  แสดงผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                    
ของส านักงานมาตรฐานการทดสอบ ในแต่ละรายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2555-2557   

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียน ประเทศ +สูงกว่า 
/-ต่ ากว่า 

โรงเรียน ประเทศ +สูงกว่า        
/-ต่ ากว่า 

โรงเรียน ประเทศ +สูงกว่า 
/-ต่ ากว่า 

ภาษาไทย 49.04 47.19 +1.85 49.24 49.26 -0.02 49.25 50.76 -1.51 

สังคมศึกษาฯ 36.33 36.27 +0.06 32.47 33.02 -0.55 34.28 36.53 -2.25 

ภาษาอังกฤษ 19.32 22.13 -2.81 23.36 25.35 -1.99 20.80 23.44 -2.64 

คณิตศาสตร ์ 20.15 22.73 -2.58 17.39 20.48 -3.09 19.06 21.74 -2.68 

วิทยาศาสตร ์ 32.36 33.10 -0.74 28.38 30.48 -2.10 32.52 32.54 -0.02 

สุขศึกษาฯ 53.96 53.70 +0.26 61.54 62.03 -0.49 50.25 51.94 -1.69 

ศิลปะ 34.53 32.73 +1.80 28.20 29.00 -0.80 37.00 34.64 +2.36 

การงานอาชีพฯ 48.03 45.76 +2.27 50.55 49.98 +0.57 50.66 49.01 +1.65 
 

ที่มา : โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1, “รำยงำนผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2555-2557” (เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ, 2557), 26.  

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละ
รายวิชาในระดับโรงเรียนกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศพบว่ามีแนวโน้มลดต่ าลง โดยเฉพาะใน         
ปีการศึกษา 2556 และ 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศพบว่า ยังต่ ากว่าระดับประเทศเกือบ
ทุกรายวิชา ดังนี้ ในปีการศึกษา 2556 วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 0.02 วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 0.55 วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 
1.99 วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 3.09 วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 2.10          
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วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 0.49 วิชาศิลปะคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 0.80             
มีเพียงรายวิชาเดียวที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คือ วิชาการงานอาชีพฯ คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าร้อยละ 0.57 ส่วนในปีการศึกษา 2557 วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 1.51 วิชา      
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 2.25 วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าร้อยละ 2.64  วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 2.68 วิชาวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าร้อยละ 0.02 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 1.69 มีเพียง 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คือ วิชาศิลปะคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 2.36              
วิชาการงานอาชีพฯ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 1.65 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดศึกษาตั้งแต่ในระดับนานาชาติ
จนลงมาถึงระดับโรงเรียน พิจารณาไดจ้ากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                
ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6               
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อน าคะแนน
เฉลี่ยในระดับโรงเรียนเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ พบว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียน          
มีแนวโน้มลดต่ าลงกว่าในระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา มีบางรายวิชาที่คะแนนเพ่ิมขึ้น แต่คะแนน                    
ที่เพ่ิมขึ้นก็ยังมีคงค่าเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 จากผลคะแนนที่ลดต่ าลง ส่งผลให้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                  
เขต 9 ในตัวบ่งชี้พ้ืนฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เหตุที่เป็น
เช่นนี้ เนื่องจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ที่ลดต่ าลงนั่นเอง 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดที่โรงเรียนควร
พัฒนา คือ ด้านผลการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดีใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
และภาษาต่างประเทศ26 จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมาใน               
เรื่องของคุณภาพการศึกษาพบว่ายังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเกิดจาก 
หลักสูตรของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทหรือความต้องการของผู้เรียน ขาดการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาไม่ได้คุณภาพ ขาดการวางแผนงานด้านวิชาการ 
ขาดการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ขาดการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดจากปัญหาอ่ืนๆ ที่แทรกซ้อน เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับงานบริหารวิชาการของสถานศึกษา  

                                                           
26

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 , “รำยงำนผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำม”  
(เอกสารฝ่ายนโยบายและแผน, 2557), 9. 
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 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าการบริหารวิชาการในสถานศึกษาเป็น
งานที่ส าคัญอย่างยิ่ง สถานศึกษาควรน าผลการประเมินที่ได้ไปศึกษาหาสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้ น                  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลจากการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1                
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือให้ทราบสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา และหาแนวทาง
ในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตสืบต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาและความส าคัญของงานวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดจุดประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2. เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที ่

 

ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถาม
ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  อยู่ในระดับใด 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่
แตกต่างกันหรือไม่ 

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยและหาค าตอบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐาน               
การวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่
แตกต่างกัน 
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ขอบข่ำยเชิงอ้ำงอิงของกำรวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัยไว้เป็นกรอบของ
การศึกษา โดยน าแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ที่กล่าวว่า
องค์กรระบบเปิด ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก 
โดยระบบจะยอมรับตัวป้อน (Inputs) จากสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation 
Process) ซ่ึงเปลี่ยนแปลงตัวป้อนให้กลายเป็นผลผลิต (Outputs) ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
(Environment) ทั้งภายในและภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนา องค์ประกอบทั้งสามส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ปัจจัยน าเข้าในระบบการศึกษานั้น 
คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาที่น าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา 
ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรที่ใช้ด าเนินการ ได้แก่  เงิน (money)                      
วัสดุอุปกรณ์ (material)  และการจัดการ (management) เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะถูกแปรเปลี่ยน
โดยกระบวนการของการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการบริหาร การจัดการเรียนการสอน                
การนิเทศติตามและประเมินผล ให้ได้มาซึ่งผลผลิต คือ คุณลักษะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน คุณภาพของโรงเรียน โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และ
ทางภูมิศาสตร์27                   
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับ             
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ได้มีนักวิชาการให้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายท่าน 
อาทิเช่น จรุณี เก้าเอ้ียน กล่าวว่า งานที่เป็นหัวใจของสถานศึกษาได้แก่การบริหารงานวิชาการเพราะ
เป็นงานหลักที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้ความรู้
ความสามารถซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา28 ส่วนจิติมา วรรณศรี 
กล่าวถึง ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การพัฒนา
หลักสูตร 3) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 4) การจัดการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล 6) การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 7) การนิเทศภายใน29 ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการด าเนินงานวิชาการไว้เป็น 17 ด้าน ดังนี้                         
1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น                  
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร

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

Concepts and Practices, 6thed. (CA : Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-21. 
 28 จรุณี  เก้าเอ้ียน, เทคนิคกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ กลยุทธ์และแนว
ทำงกำรปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรมืออำชีพ (สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2557), 3. 
 29 จิติมา  วรรณศรี, กำรบริหำรงำนวิชำกำรในสถำนศึกษำ (พิษณุโลก  : รัตนสุวรรณ
การพิมพ์ 3, 2557), 6. 
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ของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว  11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา30 
 ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการ ตามขอบข่ายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาให้ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ดังปรากฏใน
แผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                           

30 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ  ให้คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ            
ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2550 (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550), 29. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงอ้างอิงของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educational Administration : Concepts 
and Practices, 6th ed. (CA : Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-21. 
      : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร         
และกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ             
ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ                          
พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 29. 
 
 
 

องค์กร (Organization) 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) 

ผลผลิต 
(Outputs) 

 

- คุณลักษะที่พึง     
ประสงค์ของ
นักเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

- คุณภาพของ
โรงเรียน 

 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Inputs) 

 

- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุ อุปกรณ์ 
- การจัดการ 

 
 
 

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 
 (Transformation Process) 
 

- การบริหาร 
 
 
 

- การพัฒนาหลักสูตร 
- การจัดการเรียนการสอน  
- การนิเทศติดตามและการ
ประเมินผล 

 

การบริหารงานวิชาการ 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
 

สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามจุดประสงค์ของผู้วิจัย ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการบริหาร   
งานวิชาการ ตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ซึ่งได้ก าหนด
ขอบข่ายและภารกิจไว้ 17 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น                
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว   
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา31 ดังแสดงไว้ในแผนภูมิที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
31

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ  ให้คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ                 
ตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ             
พ.ศ. 2550, 29. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ ให้คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ .ศ. 2550                  
(กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2550), 29 
 
 

 
ผลกำรปฏิบัติงำนวิชำกำรของโรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 

 
 

1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9) การนิเทศการศึกษา 
10) การแนะแนว 
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูปฏิบัติการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น 76 คน ทั้งนี้ไม่รวมผู้วิจัย  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ให้นิยาม
ความหมายของค าต่างๆไว้ ดังนี้ 
 ผลกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร หมายถึง ผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขอบข่ายและ
ภารกิจการด าเนินงานวิชาการ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้ โดยจ าแนก
ออกเป็น 17 ด้าน 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  6) การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา                     
15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  16) การคัดเลือก
หนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ 1 หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสหวิทยาเขต
สุพรรณกัลยา จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งที่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนเจดีย์ ต าบลดอนเจดีย์  
จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
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 บทที่  2  
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เอกสาร ต ารา
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสาระส าคัญ ประกอบด้วย สาระส าคัญ
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ข้อมูลโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

ผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
 
ความส าคัญของงานวิชาการในสถานศึกษา 
 งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของ
สถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น1 
 ในการจัดการศึกษาทุกระดับงานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ               
การบริหารการศึกษาก็เพ่ือตอบสนองความส าเร็จของผลงานทางวิชาการหรือการเรียนการสอน                  
โดยจุดมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการอยู่ ที่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม 
และคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนั้นการบริหารงานด้านวิชาการ จึงเป็นงานที่ส าคัญของผู้บริหารที่จะต้อง
รับผิดชอบในการใช้หลักการในการบริหารงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการจัดการหรือ
บริหารงานวิชาการมักนิยมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แกผู้ท าหน้าที่งานวิชาการอย่าง
เต็มที่เพ่ือให้มเีสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) อันเป็นผลให้ความรูและวิธีการใหม่ๆ ท า
ให้โรงเรียนก้าวหน้าต่อไปโดยไมหยุดยั้ง2 
 

                                                 

 
1 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2553), 1. 

 2 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ การจัดการและการบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550), 1. 

 



19 
 

 สมิชท์ และคณะ (Smith and others) จากการศึกษา ในด้านการใช้เวลาในการบริหาร 
และให้ความส าคัญกับงานในสถานศึกษา ภาระงานในความรับผิดชอบของผู้บริหาร แบ่งงานออกเป็น 
7 ประเภท คือ 1) การบริหารงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40 2) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ บุคคล
ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 20 3) งานบริหารกิจการนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 20                
4) งานบริหารการเงิน คิดเป็นร้อยละ 5  5) งานบริหารอาคารสถานที่ คิดเป็นร้อยละ 5  6) งานบริหาร
ความสัมพันธ์ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 5  6) งานบริหารทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 53

 

 
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ เป็นงานส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการ พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้ความส าเร็จและ
ความสามารถของผู้บริหาร นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้แตกต่างกัน
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ ถ้ามองในด้านกระบวน                    
การด าเนินงานแล้ว หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง              
การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียน               
การสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน4 
 จันทรานี   สงวนนาม กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด
ในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดตามเป้าหมายของ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ5 
 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอย่าง
ในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
การศึกษานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ6 
 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหาร
กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย          

                                                 

 3 Edward W. Smith and 0thers, The Educator,s Encyclopedia. (New Jersey 
: Prentica Hall, 1961), 170.  
 4 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, 2. 
 5 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(นนทบุรี : บุ๊คพอยท์ จ ากัด, 2553), 148.  
 6 กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา,  คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546), 99. 
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การวางแผนการ ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน7 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมี การจัด
กิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายที่กว้ างขวางและมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา                      
ของโรงเรียน การด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนมุ่งสนองต่อความส าเร็จของงานวิชาการทั้งสิ้น การที่โรงเรียน                 
จะจัดงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน 
จึงควรให้ความสนใจในงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ มีดังนี ้  
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในประเด็นต่อไปนี้  
 1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และ
การน าหลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีรายละเอียดของงาน ดังนี้  

1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ ได้แก่ การประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัด
ปฏิทินการศึกษา ความรับผิดชอบงานตามภาระหน้าที่การจัดขั้นตอนและเวลาในการท างาน 

1.2 โครงการสอนเป็นการจัดรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ต้องสอนตามหลักสูตร  
1.3 บันทึกการสอนเป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเนื้อหาที่จะสอนในแต่

ละคาบเวลาของแต่ละวันหรือสัปดาห์ โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้าและยึดโครงการสอนเป็นหลัก 
 2. การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนในสถานศึกษาด าเนินไป
ด้วยดี และสามารถปฏิบัติได้จึงต้องมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังนี้  

2.1 การจัดตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผู้สอน สถานที่ ตลอดจนผู้เรียนใน 
แต่ละรายวิชา  

2.2 การจัดชั้นเรียน เป็นงานวิชาการต้องประสานกับฝ่ายอาคารสถานที่ รวมทั้งการจัด
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องเรียน  

2.3 การจัดครูเข้าสอน การจัดครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของสถานศึกษา
และความพร้อมของบุคลากรรวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน  

2.4 การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้แบบเรียน 
ที่กระทรวงก าหนด นอกจากนั้นครูอาจใช้หนังสืออ่ืนเป็นหนังสือประกอบ หรือจากเอกสารที่ครูเตรียมเอง  

2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้ก้าวทันวิทยาการ
เทคโนโลยีใหม ่ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ความก้าวหน้าของสังคม
ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นต้น  

                                                 

 7 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 5 
(สงขลา : โรงพิมพ์น าศิลป์, 2554), 29. 
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  2.6 การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงานเป็นการให้นักเรียนนักศึกษารู้จักน าเอา
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริง ทั้งยังมุ่งให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหาที่แท้จริงในสาขาวิชา และอาชีพนั้น
เพ่ือให้โอกาสผู้เรียนได้เตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต่อไป 
 3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและ             
การส่งเสริมการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้แก่  

3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ เ อ้ือต่อการศึกษาของนักศึกษาเน้น
เครื่องมือและกิจกรรมให้ครูได้เลือกใช้ในการสอน 

3.2 การจัดห้องสมุด เป็นที่รวมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ เป็น
แหล่งวิทยาการให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม 

3.3 การนิเทศการสอน เป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอน 
 4. การวัดและประเมินผล กระบวนการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในด้านการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลการเรียน8 
 ภารดี  อนันต์นาวี ได้ก าหนดขอบข่าย/ภารกิจการบริหารงานวิชาการ ดังต่อไปนี้ 

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 7. การนิเทศการศึกษา 
 8. การแนะแนวการศึกษา 
 9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
 11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา9 
 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 7 ภารกิจ 28 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
  1. การวางแผนงานวิชาการ  
  2. การบริหารงานวิชาการ  
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

                                                 

 8 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, 3-4. 
 9ภารดี  อนันต์นาวี,  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 5 
(กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มนตรี, 2557), 281. 
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  4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ  
  5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  
  6. การแนะแนวการศึกษา  
  7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ10  
 ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนด
ขอบข่ายและภารกิจด้านการบริหารวิชาการ ตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคล 
17 ข้อ ดังต่อไปนี้  
 1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 6. การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 9. การนิเทศการศึกษา 
 10. การแนะแนว 
 11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา11 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการบริหาร              
งานวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้  
 1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้
  1.2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาให้
ความส าคัญ 
                                                 

10 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,  มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2552 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2552), 5. 
 11 เรื่องเดียวกัน, 41. 
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1.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

1.4 จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือน าไปจัดท ารายวิชาพ้ืนฐาน
หรือรายวิชาเพ่ิมเติม จัดท าค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือจัด
ประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนประเมินผลและปรับปรุง 

1.5 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติตามเสนอ 
 2. การวางแผนงานด้านวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
สถานศึกษาไว้ 2 ประการ ดังนี้ 

2.1 วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับดูแลนิเทศและติดตาม
เกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา                 
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 6 ประการ ดังนี้ 

3.1 จัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2 จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้นตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้                    

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรม น าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
3.4 จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.6 ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการ                          

ด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
 4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

4.1 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเองโดย 
4.1.1 จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน 
4.1.2 จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย

จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4.1.3 จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
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4.1.4 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ได้แก ่การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
และการศึกษาทางเลือก 

4.1.5 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 

4.2 สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและอ่ืนๆ
ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4.4 นิเทศติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลให้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 
 5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
สถานศึกษาไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

5.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.2 ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหา 

5.3 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น              
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

5.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

5.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

5.6 จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดาและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

5.7 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
เพ่ือเป็นผู้น าการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน 
 6. การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 8 ประการ ดังนี้ 

6.1 ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

6.2 การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและการประเมินผล
ของสถานศึกษา  

6.3 วัดผลประเมินผลเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
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6.4 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริมกรณีที่มี
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

6.5 จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6.6 จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน

เพ่ือใช้ในการอ้างอิงตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
6.7 ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆรายปี/รายภาค

และตัดสินผลการเรียนการผ่านช่วงชั้นและการจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.8 การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบ                
นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
 7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

7.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
และกระบวนการท างานของนักเรียนครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

7.2 พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

7.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
7.4 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและ
หน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

8.1 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา                
ให้เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

8.2 จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้  จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือ
ห้องเรียนห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยาบริการ 
สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี และสวนหนังสือ 

8.3 ส่งเสริมให้ครูและผู้ เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา                    
การเรียนรู้และนิเทศก ากับติดตามประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 9. การนิเทศการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา              
ไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

9.1 สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน 
ว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละ
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บุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้
ปฏิบัติถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

9.2 จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและ
กระบวนการ 

9.3 จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. การแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้     
9 ประการ ดังนี้ 

10.1 ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบส าคัญ               
โดยให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10.2 จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กร แนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน 

10.3 สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10.4 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การด ารง
ชีวิตประจ าวัน 

10.5 คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ท าหน้าที่
ครูแนะแนวครูที่ปรึกษาครูประจ าชั้นและคณะอนุกรรมการแนะแนว 

10.6 ดูแล ก ากับ นิเทศติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

10.7 ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
10.8 ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน 

บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 
10.9 เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

11.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการ
ของชุมชน 

11.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนา
งานและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
เรียกใช้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

11.3 จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์) 
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11.4 ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษาต้องสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของ
เดมม่ิง (Deming  Cycle) 

11.5 ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
โดยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

11.6 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

11.7 จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงานประจ าปี                        
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน 
 12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

12.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นๆ 

12.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
12.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร

และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ 
12.4 พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ

สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน   
 13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

13.1 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเรียนของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

13.2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 

13.3 ให้บริการด้านวิชาการและที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
แหล่งวิชาการในที่อ่ืนๆ 
  13.4 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน  
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 14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                             
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของ
สถานศึกษาไว้  6 ประการ ดังนี้ 

14.1 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันสถานศึกษา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 

14.2 จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

14.3 ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนร่วมกัน
จัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

14.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

14.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

14.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 15. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ      
ได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

15.1 ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

15.2 จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

15.3 ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
และแก้ไขปรับปรุง 

15.4 น าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
15.5 ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศึกษาและน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

16.1 ศึกษาวิเคราะห์คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

16.2 จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด
ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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16.3 ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน
ประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาท
และหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 5 ประการ ดังนี้ 

17.1 จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบายวางแผน ในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

17.2 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพ่ือเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา 

17.3 พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งซื้อ                  
ทีเ่สริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

17.4 พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชน 
17.5 นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิตใช้

และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา12 
 สรุปได้ว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้ โดยเกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ของหลักสูตร           
โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ตามขอบข่ายและภารกิจการด าเนินงานวิชาการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียน              
การสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบ                 
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ                       
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 

                                                 

 12 จรุณี  เก้าเอ้ียน, เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา กลยุทธ์และแนวทาง               
การปฏิบัติส าหรับผู้บริหารมืออาชีพ, 13-21. 
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ขอบข่ายและภารกิจการด าเนินงานวิชาการ 
 ขอบข่ายและภารกิจการด าเนินงานวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน มีเนื้อหาสาระที่ส าคัญในการด าเนินงานวิชาการ 17 งาน ดังนี้ 
 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมแต่ละท้องถิ่น 
เป็นการศึกษาที่มุ่งตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมให้บุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวน              
การเรียนรู้ เพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเองต่อเนื่องตลอดชีวิต รูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันของ
บุคคลและชุมชน อันจะน าไปสู่คนที่มีความสุข  มีการปรับตัวที่ดีเป็นก าลังส าคัญของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ รู้จักเลือกรับข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย น ามาใช้ในการด าเนินชีวิ ตได้
อย่างเหมาะสมเพื่อการเตรียมคนเข้าสู่สังคมโลกโลกาภิวัฒน์ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งจุดหมาย
ปลายทางของคนในยุคโลกาภิวัฒน์ คือ การอยู่ในสังคมอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลาง             
การแข่งขัน ภายใต้ความร่วมมือกัน และรู้จักใช้เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการในชีวิตของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง13 
 หลักสูตรท้องถิ่น เป็น หลักสูตรที่พัฒนาจากสภาพปัญหาและความต้องการหรือวิถีชีวิต
ของผู้เรียน บางครั้งอาจจะพัฒนาจากหลักสูตรแกนกลางที่ปรับให้เข้ากับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน
ตามท้องถิ่นต่างๆ หรือพัฒนาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผกระทบต่อผู้เรียน หลักสูตร
ท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เน้นการเรียนรู้ชีวิตของ
ตนเอง ปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ การใช้เทคโนโลยีข่าวสารในการเรียนรู้
ต่างๆ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามสภาพชีวิตจริงของตนเอง14 เหตุผลที่ต้องท าหลักสูตรท้องถิ่นเนื่องจาก
หลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากส่วนกลาง และใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้เรียนทั่วประเทศ มีมาตรฐานทางด้านการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกัน การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้อย่าง
กว้างขวางในระดับประเทศเช่นนี้จึงมีเนื้อหาสาระกว้าง ซึ่งไม่ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ                
ความต้องการของท้องถิ่นอยู่มาก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น                 
จึงมีการน าหลักสูตรระดับชาติมาปรับและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นนั้นๆ 
 การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเนื้อหาองค์ความรู้                     
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพอิสระ ศิลปวัฒนธรรม 

                                                 

 13 อุดม  เชยกีวงศ์, หลักสูตรท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ (กรุงเทพฯ : 
บรรณกิจ 1991 จ ากัด, 2545), 4. 
 14 เรื่องเดียวกัน, 6. 
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ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสภาพปัญหาและสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดพัฒนาในชุมชนและสังคม
นั้นๆ ที่สถานศึกษาก าหนด การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งมี
แนวทางในการจัดท าสาระท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดไว้ 
 2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือทราบจุดเน้นหรือประเด็นปัญหาส าคัญที่โรงเรียน
ให้ความส าคัญหรือก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน 
 3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดท าสาระท้องถิ่น 
 4. ด าเนินการจัดท าสาระท้องถิ่นในลักษณะจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ปรับกิจกรรมการเรียน
การสอน หรือจัดกิจกรรมเสริม หรือบูรณาการ15 
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
 กรัณย์พล วิวรรธมงคล กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะกรรมการท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น เป็นขั้นแรก
ของการพัฒนาหลักสูตรควรมีการจัดตั้งคณะท างานประมาณ 5-8 คน และคัดเลือกจากบุคลากร                  
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเนื้อหาวิชา ด้านการสอนด้านสภาพของท้องถิ่น ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
บุคคลส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
คณะท างานต้องด าเนินการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ 
เพ่ือให้เราจัดท าขึ้นเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของท้องถิ่น การศึกษา
สภาพแวดล้อมของชุมชนอาจศึกษาในหลายๆ ด้าน เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
ประเพณ ีการประกอบอาชีพปัจจุบันและอนาคต ความหวังของชุมชน ส ารวจสภาพความต้องการของ
ผู้เรียน ศึกษาท าความเข้าใจกับหลักสูตรแม่บท วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น จุดประสงค์ในที่นี้
หมายถึง สิ่งที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุผลหลังจากท่ีเรียนในรายวิชานั้นแล้ว ในการก าหนดจุดประสงค์
ของหลักสูตรรายวิชานั้น คณะท างานควรศึกษาจากสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น
ผู้เรียน จุดประสงค์ในระดับกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ของรายวิชานั้นๆ 
 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดเนื้อหา คณะท างานจะต้องน าจุดประสงค์ที่ระบุไว้แล้วข้างต้น
จากขั้นตอนที่ 3 น ามาวิเคราะห์ก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นอย่างกว้างๆ ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์รายวิชาดังกล่าวครอบคลุมส่วนที่เป็นทั้งความรู้และทักษะด้วย  จากนั้นจึงแยกแยะ
ออกเป็นเนื้อหาย่อยซึ่งในส่วนนี้เองที่คณะท างานสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่จะน ามาสอนให้
เหมาะสมกับวัยและพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 

                                                 

 15 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 
(กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ จ ากัด, 2553), 10. 
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 ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดกิจกรรม เมื่อได้เนื้อหาแล้ว คณะท างานควรก าหนดกิจกรรมที่
จดัให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์แต่ละข้ออย่างละเอียดกิจกรรม
ที่ก าหนดไม่ควรมากเลยน้อยเกินไป เน้นทักษะกระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม                
โดยครูผู้สอนเป็นผู้ประสานกิจกรรมและชี้แนะ 
 ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดคาบเรียน ในการก าหนดคาบเรียนมกัถือเอาโครงสร้างเวลาเรียน
ของรายวิชานั้น และมักถือเอาโครงสร้างของแม่บทและปริมาณของเนื้อหาที่ผู้เรียนจะต้องเรียนเป็น
เครื่องก าหนด กล่าวคือ ในระดับประถมศึกษาจ านวนคาบเวลาเรียนที่ก าหนดนั้นจะต้องไม่ท าให้
คาบเวลาเรียนส าหรับกลุ่มประสบการณ์ หน่วยย่อยที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป ในส่วนมัธยมศึกษารายวิชา
ที่จะท าก าหนดให้ เป็นรายวิชาบังคับเลือก คาบเวลาเรียนที่ก าหนดจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
โครงสร้างของหลักสูตร ถ้าเป็นรายวิชาเลือกเสรีสามารถก าหนดตามความเหมาะสมกับจุดประสงค์
และเนื้อหาที่ก าหนดให้เรียนแต่ควรให้สัมพันธ์กับโครงสร้างของกลุ่มวิชาที่เป็นเดิมอยู่ด้วย  ในกรณี             
ที่เนื้อหามากก็อาจท าเป็นเนื้อหารายวิชาได้ 
 ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมิน การก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล            
ในรายวิชาที่จัดท าข้ึนใหม่เพ่ือผู้ปฏิบัติจะด าเนินการวัดผลประเมินผลตรงกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้หลักสูตรในที่สุด สิ่งที่ควรระบุในขั้นนี้คือ รายวิชานี้จะมีการวัดผลและประเมินผล
ประเภทใด (ก่อนเรียนระหว่างเรียน หลังเรียนและ/หรือเมื่อจบหลักสูตร) วิธีการวัดผลประเมินผลหรือ
เครื่องมือที่ใช้วัดผลในแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง เช่น การสังเกต การซักถาม การให้ตอบ ผู้เรียนอยู่ในระดับ
คุณภาพอะไร การตัดสินผู้เรียนในการผ่านรายวิชาเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 8 การจัดท าเอกสารหลักสูตร หลังจากที่จะตามเอกสารหลักสูตรรายวิชาใหม่
แล้วคณะท างานควรจะท าเอกสารหลักสูตร เช่น แผนการสอน คู่มือครู หนังสืออ่านเพ่ิมเติม และสื่อ
ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรหรือครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยท้องถิ่นสามารถด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรได้ใน
ลักษณะดังนี้ 
 8.1 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 8.2 ปรับรายละเอียดของเนื้อหา 
 8.3 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ 
 8.4 จดัท าสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่ 
 8.5 จัดท าเนื้อหารายวิชาเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ 
 ขั้นตอนที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร ในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรและวัสดุหลักสูตรต่างๆ เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง
โดยคณะท างานอาจประชุมพิจารณาร่วมกันหรือให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมทดสอบองค์ประกอบของหลักสูตร
ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ภาษาที่ใช้มีความแน่ชัดเพียงใด จากนั้นคัดเลือกกลุ่มทดลอง
และก าหนดวิธีการประเมินผล เพ่ือพิจารณาว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นใหม่ในวัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียน
การสอนต่างๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนน าหลักสูตร
ไปใช้ 
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 ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขอการอนุมัติใช้หลักสูตร เมื่อได้ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเรียบร้อย คณะท างานต้องน าหลักสูตรที่สร้างขึ้นใหม่เขียนตามแบบฟอร์ม
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด แล้วเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับชั้นเพื่อขออนุมัติการใช้ 
 ขั้นตอนที่ 11 การน าหลักสูตรไปใช้ ขณะรอการอนุมัติใช้หลักสูตรคณะท างานจะต้อง
ด าเนินการวางแผนการใช้หลักสูตรควบคู่กันไป และเมื่อหลักสูตรได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะได้
ด าเนินการใช้หลักสูตรทันที คณะท างานจะต้องเตรียมจัดการอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้หลักสูตร 
ถึงแม้ว่าจะมีคู่มือครูในการใช้หลักสูตร หรือเอกสารประกอบหลักสูตรอ่ืนๆ แต่ผู้อ่านอาจจะเข้าใจ                  
ไม่ตรงกันหรือไม่เข้าใจอย่างชัดเจนก็ได้ การจัดการอบรมครูควรจัดในรูปการประชุมเชิงปฏิบัติการ
และควรค านึงถึงผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณที่ต้องใช้ วัสดุ หลักสูตร วิทยากร สถานที่ที่ใช้
ฝึกอบรม เป็นต้น เมื่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลงแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของครูด้วย เพ่ือให้การสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 12 การประเมินผลหลักสูตร หลังจากท่ีครูได้น าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนระยะ
หนึ่งแล้ว ในขั้นการด าเนินการต่อไปก็คือโรงเรียนควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรว่า
เป็นอย่างไร ให้ผลตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการประเมินผลหลักสูตร คือ 
 12.1 เพ่ือดูว่าหลักสูตรเมื่อน าไปปฏิบัติจริงได้ผลเพียงใดบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 12.2 เพ่ือหาทางปรับปรุงหลักสูตรถ้าพบสิ่งบกพร่อง 
 12.3 เพ่ือหาข้อดีข้อเสียในวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
 12.4 เพ่ือช่วยการตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าควรจะใช้หลักสูตรนี้ต่อไปอีกหรือไม่ 
 การประเมินผลหลักสูตรจะต้องมีการวางแผนว่าจะประเมินผลหลักสูตรในส่วนใดบ้าง 
เช่น ประเมินผลเอกสารหลักสูตร ประเมินการใช้หลักสูตร ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหรือ
ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและวางแผนด้วยว่าจะด าเนินการเมื่อไหร่ เพ่ือให้แน่ใจว่าผลที่ได้รับจาก    
การประเมินสามารถน าไปใช้ได้ทันการณ์ จากนั้นจึงก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท ารายงานผลเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าหลักสูตรนี้มีคุณค่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนใด หรือควรยกเลิกไป ดังแผนภูมิที่ 316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 16 กรัณย์พล วิวรรธมงคล, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น                  
(ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 63. 
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แผนภูมทิี ่3 การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศึกษา 
ที่มา : กรัณย์พล วิวรรธมงคล, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), 63. 
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ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมลู 
สารสนเทศของชุมชน/ปัญหาที ่

ควรพัฒนา 

จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษา 

ครู/อาจารย์ น าไปจัดท าค าอธิบายรายวิชา/หน่วยการเรียนรู/้แผนการจัดการเรยีนรู้ 
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ประเมินผล/ปรับปรุง 
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2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
 การวางแผนเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการบริหารงานวิชาการ การวางแผนเป็นหน้าที่
ส าคัญของผู้บริหารทุกระดับ เพราะการวางแผนจะช่วยก าหนดทิศทางและท าให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน
ถึงข้ันตอนด าเนินงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ และส่งผลให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของงานวิชาการ 
 สันติ  บุญพิรมย์ กล่าวว่า การวางแผน คือ กระบวนการซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยก าหนดสิ่งที่พึงปฏิบัติในอนาคต17 
 สมิต สัชฌุกร กล่าวว่า การวางแผน เป็นกระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย นโยบายการปฏิบัติ และระยะเวลาที่ดีที่สุดไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้
บรรลุผล18 
 สาคร  สุขศรีวงศ์ กล่าวว่า การวางแผน คือ การก าหนดพันธกิจ เป้าหมายและแผนงาน
เพ่ือให้องค์การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีประสงค์19 
 สรุป การวางแผนเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ เพ่ือน าไปสู่แนวทาง            
การปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 ความส าคัญของการวางแผนงานวิชาการ 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การวางแผนงานวิชาการเป็นสิ่งส าคัญและมีประโยชน์ 
ต่อสถานศึกษามาก ช่วยให้มองเห็นปัญหาต่างๆ และหาวิธีการแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นการวางแผนวิชาการ
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. สถานศึกษามีงบประมาณและทรัพยากรจ ากัด การวางแผนจะช่วยให้ใช้งบประมาณ
และทรัพยากรอื่นๆ ได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. การวางแผนจะเป็นตัวก าหนดกิจกรรมที่จะท าในอนาคตไว้ล่วงหน้า โดยการได้ศึกษา
ถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงอ่ืน เพ่ือช่วยให้ผู้ท างานสามารถคาดการณ์นี้ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมที่จะ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน 
 3. สถานศึกษาจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ หลายงาน เช่น งานวิชาการ งานกิจการ
นักเรียนนักศึกษา งานธุรการ ซึ่งแต่ละงานจะมีภาระหน้าที่และแผนการด าเนินงานของตนเอง 
สามารถจัดแผนร่วมกันระหว่างงานต่างๆ จะท าให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไปตามจุดมุ่งหมาย  
ที่วางไว้ได้และช่วยเหลือกันและกันได้ 
 

                                                 

 17 สันติ  บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท,์ 2552), 66. 
 18 สมิต  สัชฌุกร, การวางแผนปฏิบัติงาน, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2553), 13. 
 19 สาคร  สุขศรีวงศ์, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพฯ : จี.พี.ไซเบอร์ พริ้นท์, 
2551), 99. 
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 4. การวางแผนท าให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้  และสามารถ
คงอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ20 

 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ กล่าวว่า ความจ าเป็นของการวางแผนงานวิชาการในสถานศึกษา     
จากการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ท าให้การจัดการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในการจัด
การศึกษาในยุคปัจจุบันนั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการวางแผนงานวิชาการเนื่องจากมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 

 1. องค์ประกอบจากภายนอกสถานศึกษามีดังนี้ 

1.1 การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้ เกิด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ขึ้น จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความก้าวหน้า                  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน านวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน  

1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหลักสูตรและการสอนจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

1.3 การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นมีผลต่อการด าเนินชีวิตซึ่งมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเรียนการสอนจึงต้องผู้เรียนได้รู้จักการใช้พลังงานที่ถูกต้อง 

1.4 การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรมและการก้าวหน้าไปสู่สังคม
ข่าวสารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการด าเนินชีวิต 
 2. การวางแผนงานวิชาการในสถานศึกษา 

2.1 ความจ าเป็นต้องก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือเป็นทิศทาง
ในการท างาน 

2.2 ความต้องการประเมินผลงานในการท างานบุคคลต้องทราบถึงผลส าเร็จของงาน
การวางแผนจะเป็นตัวก าหนดทั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2.3 ความต้องการความร่วมมือในการท างานสถานศึกษาจะต้องด าเนินการบุคคล
หลายฝ่าย การวางแผนจะช่วยรวมกลุ่มพลังภายในสถานศึกษา21 
 หลกัการวางแผนงานวิชาการ 
 การวางแผน เป็นหน้าที่ทางการบริหารที่ท าให้เห็นทิศทางและเป้าหมายขององค์กร                   
การวางแผนงานวิชาการควรยึดหลักการ ดังนี้ 
 1. พิจารณาขอบข่ายภาระงานวิชาการที่จะต้องด าเนินการอย่างครอบคลุมและเป็นเหตุ
เป็นผลโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานการตัดสินใจในการวางแผน 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ 
 3. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด 
 4. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยสอดคล้อง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
                                                 

 20 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, 97. 
 

21
 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 5, 34-35. 
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 5. ก าหนดทรัพยากรต่างๆ อาทิ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท 
 6. ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีความรู้ความสามารถหรือมีความสนใจในโครงการ/ 
กิจกรรมนั้น22 
 กระบวนการวางแผนงานวิชาการ 
 การวางแผนงานต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้การก าหนดแผนหรือแนวทาง             
ในการด าเนินงานวิชาการ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ตลอดจนเกิด             
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง กระบวนการวางแผนงานวิชาการจึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
 1. การก าหนดเป้าหมาย 
 2. การจัดท าแผนงานวิชาการ 
 3. ด าเนินงานตามแผน 
 4. การประเมินและปรับปรุงแผน ดังแผนภูมติ่อไปนี้ 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4  กระบวนการวางแผนงานวิชาการ 
ทีม่า : จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 
2557), 19. 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย เป็นการด าเนินการเพ่ือก าหนดเป้าหมายของการ
บริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การส ารวจปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
ศึกษานโยบายและเป้าหมายขององค์การ เพ่ือให้การก าหนดแนวปฏิบัติเกิดผลตรงตามเป้าหมาย 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สถิติ หลักฐาน และสภาพปัจจุบันของงานวิชาการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนงานวิชาการและร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงานวิชาการให้ชัดเจน โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสถานศึกษา เช่น               
การรับนักเรียนการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน เป็นต้น รวมทั้งการคาดการณ์เกี่ยวกับทรัพยากร

                                                 

 22 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 18. 
  

ก าหนด
เป้าหมาย 

จัดท าแผน 
งานวิชาการ 

ด าเนินงาน 
ตามแผน 

ประเมินและ
ปรับปรุงแผน 
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ต่างๆ และสิ่งที่จะเอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานวิชาการเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจน
การป้องกันปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแผนงานวิชาการ เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานวิชาการให้
ครอบคลุมและชัดเจนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้แก่ ก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะของงานหรือคุณภาพงาน 
ก าหนดทางเลือกหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งพิจารณาทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรม 
ควรเขียนเป็นแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน ก าหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด รวมทั้งระบุ
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม อาทิ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนมีจุดมุ่งหมายอะไร ท ากิจกรรม
อะไรบ้าง เมื่อได้ใครรับผิดชอบ การจัดครูเข้าสอนและการจัดท าตารางการสอน การวัดและ
ประเมินผลนักเรียนตามหลักสูตรจะใช้วิธีการอย่างไร เมื่อไร เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินงานตามแผน เป็นการน าแผนงานวิชาการที่จัดท าขึ้นไปสู่การปฏิบัติ
อันเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เพราะแม้ว่ามีการวางแผนที่ดีแต่หากไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง
ได้ตามแผนที่ก าหนดก็ย่อมไม่เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมาย กิจกรรมที่ปฏิบัติในการด าเนินงาน             
ตามแผน อาทิ การประชุมสร้างความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ประสานงานกับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับแผน การนิเทศติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามช่วงเวลาที่ก าหนด โดยอาจใช้
เครื่องมือ อาทิ รายการตรวจสอบ (Check list) แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ตารางแสดง
กิจกรรมและก าหนดเวลาปฏิบัติ (Gantt Chart) เพ่ือช่วยในการควบคุมการปฏิบัติตามแผน 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและปรับปรุงแผน เป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินงานตามแผน
วิชาการสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมที่ปฏิบัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ                       
ในการประเมินแผน อาทิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานการประเมินผลโครงการเพ่ือน าผล           
ที่เกิดขึ้นมาสรุปและตัดสินว่า บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
เกิดผลกระทบใดจากการด าเนินงานและพิจารณาปรับแผนหรือยกเลิกโครงการกิจกรรมใดหรือไม่    
เป็นข้อมูลสารสนเทศสะท้อนกลับ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการวางแผนงานวิชาการในปีต่อไป 
แล้วจึงด าเนินการปรับปรุงแผนปีต่อไปให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน23 
 สรุปได้ว่า การวางแผนเป็นหน้าที่ทางการบริหารที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและมีบทบาท
ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องเป็นผู้น าในการวางแผน โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษา ได้ร่วมกันคิดพิจารณาและตัดสินใจใน               
การวางแผนด าเนินงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ การวางแผนจะช่วยให้มองเห็นภาพการด าเนินงานและความส าเร็จในอนาคต                
นอกจากนี้การวางแผนยังช่วยให้การด าเนินงานมีความเป็นระบบมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน                
โดยขั้นตอนการวางแผนงานวิชาการท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ก าหนดเป้าหมาย  จัดท าแผนงานวิชาการ 
การด าเนินงานตามแผน ประเมินและปรับปรุงแผนงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การด าเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 
                                                 

 23 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 18-20. 
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3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา อยู่ที่การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการและการด าเนินการเรียนการสอนจะเป็นไปได้ด้วยดี  ก็ด้วยการวางแผน             
การบริหารงานด้วยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะครูอาจารย์ซึ่งเป็นตัวจักร
ส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ24 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวดแนว 4 การจัดการศึกษา มีสาระเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในมาตรา 22 และมาตรา 24 ไว้ว่า                          
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนส าคัญที่สุด ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้25               
ในมาตรา 24 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2. ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น           
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกรายวิชา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสื่อการเรียน
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้                
ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้วิทยาการประเภทต่างๆ 
 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ26 
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 1. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้  โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดการเผชิญสถานการณ์                 
การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง 
การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน                 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 
                                                 

 24 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, 151.  
 25 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 43. 
 26 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 36. 
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ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและ              
น าภูมิปัญญาท้องถิน่หรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
ตามความเหมาะสม 
 3. จัดให้มีสารสนเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศ                 
ที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันหรือแบบอ่ืนตามความเหมาะสม 
 4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม27 
 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 27 วรรค 2 ก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดท าสาระของหลักสูตร        
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์                
โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริงของตนเองเป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้เรียน            
ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ28

หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษา                 
ความเข้าใจในเรื่องของหลักสูตรและการเรียนการสอน จะท าให้การจัดการศึกษาด าเนินไปด้วยดี             
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ทั้งด้านจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพ่ือให้
หลักสูตรมีความเหมาะสมมีคุณภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม29 
 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 กู๊ด (Good) ได้ให้ความหมายของค าว่า การพัฒนาหลักสูตรไว้ด้วยกัน 2 ความหมาย คือ              
1) การปรับปรุงหลักสูตรและ 2) การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง              
การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับโรงเรียน หรือระบบโรงเรียน จุดหมายของการสอน วัสดุ หลักสูตร 
วิธีสอนรวมทั้งการประเมินผล โดยจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบติดต่อกันไปหรือปรับปรุง
โปรแกรมการศึกษาให้เหมาะสม ส าหรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง การดัดแปลงให้แตกต่าง
ออกไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบหลักสูตร30 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
Curriculum Development และหากจะพิจารณาดูค าว่า พัฒนา (Development) จะมีความหมาย
ใน 3 ลักษณะ คือ 

                                                 

 27 เรื่องเดียวกัน, 37.  
 

28
 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ              

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545, 131. 
 29 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 29. 
 30 Good V. Carter,  Dictionnary 0f Education, 3rd ed. (New York : Mc Graw Hill), 
1973. 153. 
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 1. การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 
 2. การเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง  
 3. การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
 ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน 
กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ได้ผลยิ่งขึ้น และการเปลี่ยนแปลง เป็นไปใน
ทิศทางท่ีก าหนดไปในแนวทางท่ีต้องการ ตามท่ีได้วางแผนไว้แล้ว31 
 ชัยวัฒน์  สุทธิวัฒน์ กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่ด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
บุคลากรในชุมชน ซึ่งมีการด าเนินงานตั้งแต่ การวางแผน การออกแบบ การจัดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งการน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินหลักสูตร เพ่ือให้ได้หลักสูตร                
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน32 
 วิชัย  วงษ์ใหญ่  กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร คือ การพยายามวางโครงการที่จะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดมุงหมายที่ก าหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือระบบ
โครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน การก าหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงต ารา 
แบบเรียน คู่มือครู และสื่อสารการเรียนต่างๆ การวัดและประเมินผล การใช้หลักสูตร การปรับปรุง
แก้ไข และการให้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน รวมทั้งการบริหารและการบริการหลักสูตร33 
 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนของ
การตัดสินใจหาทางเลือกทางการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการเรียน
การสอนไปในทางที่ดีขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม34 
 ฆนัท  ธาตุทอง กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับ แต่ง เสริม หรือการด าเนินงาน
อ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน35 
 จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง เป็นกระบวนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดท า ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งด้านจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคคลและสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

                                                 

 31 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การจัดการและการบริหารงาน, 28-29. 
 32 ชัยวัฒน์  สุทธิวัฒน์, การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : วีพรินท์, 2556), 

211-212. 
 33 วิชัย  วงษ์ใหญ่, การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิติใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : 

ธเนศวรการพิมพ์, 2543), 10. 
 34 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 5, 41. 
 

35
  ฆนัท  ธาตุทอง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2552), 70. 
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 ความส าคัญของหลักสูตร  
 สุนีย์  ภู่พันธ์ กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ  
 2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 
 3. หลักสูตรให้แนวปฏิบัติแก่คร ู
 4. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของเด็กตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา  
 5. หลักสูตรก าหนดเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียนรู้และแนวการจัดประสบการณ์ที่จะเกิดประโยชน์
แก่เด็กเป็นพลเมืองดีมีชีวิตที่ราบรื่นในสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม36 
 วารีรัตน์ แก้วอุไร สรุปความส าคัญของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือใน               
การพัฒนาคน หากมีหลักสูตรที่เหมาะสมทันสมัยย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
 2. หลักสูตรจะก าหนดลักษณะรูปร่างของสังคมในอนาคต 
 3. หลักสูตรก าหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติของพลเมือง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 4. หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานของครู เพราะให้แนวทางโดยก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา
สาระการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 5. หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารที่จะอ านวยความสะดวกควบคุมดูแลให้เป็น  
ไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล37 
 สันติ  บุญภิรมย์ กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเป็นตัวก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับ เช่น หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นต้น 
 2. หลักสูตรช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย 
 3. หลักสูตรเป็นตัวชี้วัดความเจริญงอกงามของผู้เรียนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป 

4. หลักสูตรเป็นตัวชี้น าในการรวบรวมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ผู้สอนน ามาใช้สอน
ผู้เรียนให้ครบตามหลักสูตรที่ต้องการ 

5. หลักสูตรเป็นตัวบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่คาดหวังที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
6. หลักสูตรช่วยให้ผู้สอนได้ด าเนินการสอนอย่างถูกทาง 
7. หลักสูตรเป็นเครื่องมือของผู้บริหารการศึกษา ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงาน

ทางการศึกษาใช้ส าหรับการติดตาม ควบคุม และประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา 

                                                 

 36 สุนีย์  ภู่พันธ์, แนวคิดพื้นฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร (เชียงใหม่ : เดอะโนวเลด 
เซ็นเตอร์, 2546), 17. 

 37 วารีรัตน์  แก้วอุไร, เอกสารค าสอน การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (พิษณุโลก : 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549), 21-22. 
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8. หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการที่แปลความมาจากจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาให้แก่พลเมืองของประเทศ 

9. หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในอนาคต38 

ดังนั้นสรุปได้ว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเป็น
แผนการจัดการศึกษาโดยรวมของสถานศึกษา โดยมีความส าคัญต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ดังนี้ 

1. ความส าคัญต่อผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแผนด าเนินงานของสถานศึกษาที่จะ
ใช้เพ่ือหล่อหลอม กล่อมเกลา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ ์และด้านสังคม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นพลเมืองดีของสังคม เป็นก าลังส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศชาติ 

2. ความส าคัญต่อหลักสูตรสถานศึกษา จะท าให้ครูรับรู้และเข้าใจตรงกันถึงจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งหลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและ           
การพัฒนาผู้เรียนช่วยให้ครูสามารถวางแผนจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดหมายของ
สถานศึกษาทั้งด้านเนื้อหาสาระ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางการวัดและ
ประเมินผล การใช้สื่อแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้ เรียนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

3. ความส าคัญต่อสถานศึกษา หลักสูตรเป็นเสมือนพิมพ์เขียวของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นแผนหลักที่จะช่วยให้ทราบว่าจุดมุ่งหมายและความคาดหวังของสถานศึกษาที่มีต่อ
ผู้เรียนเป็นอย่างไร ผู้เรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาจะมีลักษณะอย่างไร และสถานศึกษา               
มีแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาอย่างไรบ้าง 

4. ความส าคัญต่อผู้ปกครอง หลักสูตรสถานศึกษาจะช่วยให้ผู้ปกครองรับทราบถึง
จุดมุ่งหมายและความคาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาบุตรหลานจะมีลักษณะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้าง 
สถานศึกษาจะมีแนวทางจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไร เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการส่งบุตรหลาน               
เข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนั้น39 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
38

 สันติ  บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ, 44-45. 
 

39
 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 30-31. 
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 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 ทาบา (Taba) ได้ให้ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพไว้ 7 ขั้นตอน คือ  
 1. การวิเคราะห์ความต้องการ  
 2. ตั้งวัตถุประสงค์  
 3. เลือกเนื้อหาวิชา  
 4. รวบรวมเนื้อหาให้เป็นระบบ 
 5. เลือกประสบการณ์การเรียนรู้  
 6. จัดระบบประสบการณ์ในการเรียนรู้  
 7. ตั้งเกณฑ์การประเมินผล จะประเมินอะไรและวิธีใด40  
 ทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถย่อเป็น 5 ขั้นตอน ดังแผนภูมทิี่ 5 

 

 

วิเคราะห์ความต้องการ  
 

 

ตั้งวัตถุประสงค์  
 

 

เลือกและจัดระบบเนื้อหา  
 

 

เลือกและจัดระบบประสบการณ์การเรียนรู้  
 

 

สิ่งที่จะประเมินผลและวิธีการ  
 

 

กระบวนการสอน 

                                    

 
แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ที่มา : ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2553), 36. 

                                                 

 40 Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practice, (New York : 
Harcourt, Brace and World, 1962), 12.  
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 สกิลเบค (Skilbeck) กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคิดของทาบา                  
ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 วินิจฉัยความต้องการจ าเป็น 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกเนื้อหา 
 ขั้นตอนที่ 4 การจัดเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความเหมาะสม  
 ขั้นตอนที่ 5 การเลือกประสบการณ์เรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดเรียบเรียงประสบการณ์เรียนรู้ให้มีล าดับที่เหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 7 ก าหนดวิธีการประเมินผล41 
 สงัด อุทรานันท์ ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งต่อเนื่องสัมพันธ์เป็นวัฎจักร ดังนี้ 
 1. จัดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ 
 4. การก าหนดมาตรการวัดและประเมินผล 
 5. การน าหลักสูตรไปใช้ 
 6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร42 
 สุนีย์  ภู่พันธ์ สรุปว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 2. การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 
 3. การน าหลักสูตรไปใช้ 
 4. การประเมินผลหลักสูตร  
 5. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร43 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการด าเนินงาน    
9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 3. ก าหนดเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน 
 4. ก าหนดแนวทางจัดการเรียนรู้ 
 5. ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล 
                                                 

 41 M. Skilbeck,  School – Based  Curriculum Development, (London : 
Harper & Row, 1984), 41. 
 42 สงัด อุทรานันท์, พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพ : วงเดือนการพิมพ์, 
2538), 36. 

 43 สุนีย์  ภู่พันธ์, แนวคิดพื้นฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร, 174. 
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 6. จัดท าเอกสารหลักสูตร 
 7. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและขออนุมัติใช้หลักสูตรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 
 8. น าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา 
 9. ประเมินหลักสูตร 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่น
และสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน  
การสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึง
สถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้               
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้44

 วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ45 
 หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน             
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม                  
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

                                                 

 44 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552), 3. 

 45 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด           
การเรียนรู้ 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์46  
 จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข                
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อ                
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ                   
มีทักษะชีวิต  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข47   
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน   
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะ                      
อันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล

                                                 

 46 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้            
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ                 
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ 
อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง  ๆ                
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร                      
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม48 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้อง
ตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง49  

 
 

                                                 

 48 เรื่องเดียวกัน, 6-7. 
 49 เรื่องเดียวกัน, 7. 
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 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร์ 
 3. วิทยาศาสตร์  
 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาต่างประเทศ50 
 ตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น               
ซึ่ งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้  มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้ ในการ                             
ก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดผล
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   
 1. ตัวชี้วัดชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3)             
 2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน
และ 3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาจากโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด                
ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเป้าหมายและจุดเน้นของท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณาความต้องการและ
จุดเน้นของสถานศึกษา เพ่ือจัดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง หลักสู ตร
แกนกลางได้ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3                
ปีละ 120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 360 ชั่วโมง  จ านวนเวลาที่ก าหนดเป็นเวลา
รวมในการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์นั้น หลักสูตรแกนกลางระบุให้สถานศึกษาจัดสรร
เวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)         รวม 6 ปี จ านวน 60 ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)      รวม 3 ปี  จ านวน 45 ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม 3 ปี  จ านวน 60 ชั่วโมง 

                                                 

 50 เรื่องเดียวกัน, 8. 
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 จากโครงสร้างเวลาเรียนดังกล่าว สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบ่งจ านวนเวลา
ส าหรับผู้เรียนแต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
และอาจจัดให้ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมดังกล่าวในบางชั่วโมงของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด หรือ
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ ก็ได้ นอกจากนั้นยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ โดย              
มีหลักฐานทีส่ามารถยืนยันเวลาที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวครบตามเวลาที่สถานศึกษาก าหนด
พร้อมทั้งการประเมินการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน51 
 ระดับการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)  
 การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน                 
การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และ
พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)  
 เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและ               
ความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ                       
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และ               
มีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)  
 การศึกษาระดับนี้เน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้วิทยาการ
และเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า 
และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ52  

 
 
 
 

 

                                                 

 51 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร               
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553 ), 51. 
 52 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 , 
21-22. 
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 การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม
และจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้  
 1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี  โดยมี
เวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง  
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค              
มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อ                 
ภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค                 
มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)53 
 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษา เฉพาะทาง 
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส     
การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม                   
กับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด54 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร  เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ต้องการ              
การตัดสินใจหลายขั้นตอน โดยเกี่ยวกับการจัดท า ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งด้าน
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การเลือกเนื้อหาให้ตรงและครอบคลุม ชนิดของประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ได้มาซึ่ งความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและสภาพของสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เพราะเป็น
โครงร่างก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์            
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งเป็นแนวทางในการให้การศึกษา ให้วิชาความรู้การถ่ายทอด
วัฒนธรรม การปลูกฝังเจตคติและค่านิยม การสร้างความเจริญเติบโต ความสมบูรณ์ทางร่างกาย  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาที่ก าหนด55 
 
 
 

                                                 

 53 เรื่องเดียวกัน, 22. 
 54 เรื่องเดียวกัน, 24. 
 55 ฆนัท  ธาตุทอง, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551, 3. 
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5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้                  
ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้                      
จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอน                   
จึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ56  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 กล่าวว่า การจัดกระบวน             
การเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น     
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 4. จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ57 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 56 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551, 25. 
 57 ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) , 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 
13-14.  
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6. การวัดผล และประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ 
การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น  ระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                       
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ58 
 ความหมายของการวัดและประเมินผล 
 สมนึก  ภัททิยธนี กล่าวว่า การวัดผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ
ความสามารถเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการอันเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือใดๆ                     
ผลจากการวัดจะออกมาเป็นจ านวนคะแนนสัญลักษณ์หรือข้อมูล59 
 ชวลิต  ชูก าแพง กล่าวว่า  การวัดผล มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) มุ่งหมายในการวัด                 
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ 3) การแปลผลและการน าผลไปใช้60 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า เป็นกระบวนการที่ก าหนดจ านวนตัวเลขให้กับวัตถุ
สิ่งของหรือบุคคลตามความมุ่งหมาย และเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที่ปรากฎอยู่ในสิ่งที่จะวัด
นั้นๆ เช่น การวัดความสามารถทางสมองด้านต่างๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น น้ าหนัก ขนาด
ของวัตถุ ผลที่ได้จากการวัดจะเป็นจ านวนตัวเลข61 
 ดังนั้นสรุปได้ว่าการวัดผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการก าหนดตัวเลขหรือข้อมูลอย่างมี
กฎเกณฑ์เพ่ือแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยใช้
เครื่องมือใดๆ อาท ิแบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม  
 การประเมิน (evaluation) เป็นกระบวนการที่ท าต่อจากการวัดผลแล้วตัดสินใจสรุป
คุณคา่อย่างมีหลักเกณฑ์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

                                                 

 58 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551, 28. 
 59 สมนึก  ภัททิยธนี, การวัดผลการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 6 (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 

2551), 3. 
 60 ชวลิต  ชูก าแพง, การประเมินการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2553), 18. 

 61 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, 166. 
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 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ กล่าวว่า การประเมิน (evaluation) เป็นกระบวนการที่ท า
ต่อจากการวัดผลแล้วตัดสินใจสรุปคุณค่ าอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ใน                    
การตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาผู้เรียน62 
 สมนึก  ภัททิยธนี กล่าวว่า  การประเมินผล หมายถึง การตัดสินเลือกวินิจฉัยสิ่งต่างๆ          
ที่ได้จากการวัดผลการศึกษาโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง63 
 ชวลิต  ชูก าแพง กล่าวว่า  การประเมินผลมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลที่ได้จาก
การวัด 2) เกณฑ ์และ 3) การตัดสินตีค่า64 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการตัดสินตีค่าเกี่ยวกับระดับ
พฤติกรรมของผู้เรียนทั้งด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน 2 ประการ 
ประการแรก คือ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง บันทึกวิเคราะห์ แปลความหมาย
ข้อมูล แล้วน ามาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครู การวัด
และประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาด
ประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นนี้  เป็นการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทุกวัน เป็นการประเมิน
เพ่ือให้รู้จุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง จึงเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนาในการเก็บข้อมูล ผู้สอนต้องใช้
วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น
เพ่ือให้ได้มติข้อสรุปของประเด็นที่ก าหนด การใช้แฟ้มสะสมงาน การใช้ภาระงานที่เน้นการปฏิบัติ     
การประเมินความรู้เดิม การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนประเมินเพ่ือน และการใช้เกณฑ์การให้
คะแนน (Rubrics) สิ่งส าคัญที่สุดในการประเมินเพ่ือพัฒนา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนใน
ลักษณะค าแนะน าที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ท าให้การเรียนรู้พอกพูน แก้ไขความคิด               
ความเข้าใจเดิมที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนการให้ผู้เรียนสามารถตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนได้ 
 จุดมุ่งหมายประการที่สอง คือ การวัดและประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียนเป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียน 
จบรายวิชาเพ่ือตัดสินให้คะแนนหรือให้ระดับผลการเรียน ให้การรับรองความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนว่าผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเลื่อนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม่ ในการประเมิน

                                                 

 62 บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ : แนวคิด
และวิธีการ (กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545), 9. 
 63 สมนึก  ภัททิยธนี, การวัดผลการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 6, 3. 
 64 ชวลิต  ชูก าแพง, การประเมินการเรียนรู้ พิมพ์ครั้งที่ 3, 18. 
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เพ่ือตัดสินผลการเรียนที่ดีต้องให้โอกาสผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
พิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการปฏิบัติมากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผู้เรียน65  
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ  กล่าวว่า การวัดและประเมินผลมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
 1. เพ่ือตรวจสอบความรู้พื้นฐาน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใดเพียงพอที่จะเรียนรู้ในเนื้อหาต่อไปหรือไม่  เพราะเนื้อหาบางเรื่อง
จ าเป็นต้องมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานบางประการ ซึ่งหากผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอก็จะได้ช่วย
ปรับพื้นฐานหรือสอนเสริมให้มีความรู้พ้ืนฐานก่อน  
 2. เพ่ือวินิจฉัย เป็นการค้นหาจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ปัญหาหรือเรียนอ่อน     
เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดผู้เรียนจึงไม่เข้าใจ ไม่เกิดการเรียนรู้ หรือไม่บรรลุจุดมุ่งหมายใน
การเรียน ผู้เรียนมีปัญหาในประเด็นใด เนื้อหาใด เพ่ือครูจะได้หาทางช่วยเหลือหรือสอนซ่อมเสริมให้
ตรงกับปัญหาของผู้เรียน  
 3. เพ่ือจัดต าแหน่งหรืออันดับ เป็นการน าผลการวัดของผู้เรียนแต่ละคนมาเปรียบเทียบ
กับกลุ่ม ช่วยให้สามารถจ าแนกหรือจัดล าดับผู้เรียนแต่ละคนตามคะแนนความสามารถว่าอยู่ในระดับ
ใดของกลุ่ม อยู่ในระดับเก่ง ปานกลางหรืออ่อน เป็นอันดับที่เท่าใดของกลุ่ม  
 4. เพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการ เป็นการวัดเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้น โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของผู้เรียนในช่วงเวลาที่ต่างกัน อาทิ เปรียบเทียบความรู้
ความเข้าใจก่อนเรียนกับหลังเรียน หรือเปรียบเทียบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 ว่ามี
พัฒนาการดีขึ้นหรือมีความเจริญงอกงามหรือไม่อย่างไร 
 5. เพ่ือประมาณค่า เป็นการวัดเพ่ือน าผลที่ได้มาตัดสินหรือสรุปคุณภาพโดยภาพรวมว่า              
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรือไม่  เพียงใด หลักสูตรมีความเหมาะสม
หรือไม ่และน าไปใช้ในการปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 6. เพ่ือท านายหรือพยากรณ์  เป็นการวัดเพ่ือน าผลการวัดไปใช้คาดคะเนหรือท านาย
เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาในอนาคตของผู้เรียน หรือใช้ในการพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและจะสามารถเรียนจนส าเร็จหรือไม่ มักใช้ในการแนะแนวการศึกษาต่อว่าผู้เรียนคนใดควร
ศึกษาต่อในสาขาใด อาทิ แบบทดสอบวัดความถนัด แบบทดสอบวัดเชาว์ปัญญา เป็นต้น 
 7. เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  เป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดของการวัดผล เป็นการวัดผลระหว่างการเรียน
การสอนเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนหรือไม่
ผู้เรียนคนใดยังไม่เข้าใจ เพ่ือครูจะได้น ามาพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรม วิธีสอน หรือสื่อให้
เหมาะสมกับผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป66 
  
                                                 

 65ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2554 ), 2. 
 66 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : 
เฮ้าส์ออฟ เคอร์มิส, 2553), 20-22. 
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 ระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การประเมินระดับชั้นเรียน   
 เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติ
และสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม              
การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน 
การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนประเมินตนเอง    
เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
 การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่ง                 
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุง  
การเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 2. การประเมินระดับสถานศึกษา   
 เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี                  
รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ             
การเรียนรู้ของผู้ เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้ เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน า            
ผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดั บ
สถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน   
 3. การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้               
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูล            
จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. การประเมินระดับชาติ    
 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้ เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  เข้ารับการประเมิน                 
ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ใน  
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การวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน                   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา
ด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผู้ เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็ น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติ
ร่วมกัน67 
 หลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ 
ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร น าผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ 
เพ่ือให้การด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผล
การประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ สถานศึกษาจึงควรก าหนดหลักการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้               
เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 2. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผล              
การเรียน 

                                                 

 67 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 , 
28-29. 
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 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้
หรือตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  และจัดให้มีการประเมิน              
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ต้องด าเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบ
ด้านทั้งด้านความรู้ ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด 
ธรรมชาติวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเที่ยงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได้ 
 5. การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน                
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ 
 7. ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและระหว่างรูปแบบการศึกษาต่างๆ 
 8. ให้สถานศึกษาจัดท าและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเป็นหลักฐานการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน68

 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

1.1 การตัดสินผลการเรียน 
ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
คนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้ง
สอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

ระดับประถมศึกษา 
1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

ก าหนด ในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ระดับมัธยมศึกษา 

1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ 

2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

                                                 

 68 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผล              
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 12. 
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4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย 
และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา
ที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหา
ต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.2 การให้ระดับผลการเรียน 
ระดับประถมศึกษา 
ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับผลการเรียน

หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบร้อยละ และระบบ             
ที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับ
ผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม                 
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

ระดับมัธยมศึกษา  
ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน

เป็น 8 ระดับ 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น               

ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม    

การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 

1.3 การรายงานผลการเรียน 
การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า

ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้
ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน             
ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้69 
 
                                                 

 69 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 , 
28-29. 

 
 



60 
 

 การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนจากสถานศึกษาได้ในกรณีต่างๆ  
ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคัน และการขอกลับ               
เข้ารับการศึกษาต่อการศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศนอกจากนี้ยั งสามารถ
เทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบัน           
ทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น การเทียบโอนผลการเรียน
ควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน หรือต้นภาคเรียนที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน 
ทั้งนี ้ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 
1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับการเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา จ านวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน              
ตามความเหมาะสม การพิจารณาการเทียบโอนสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน 
 2. พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้เรียน โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ 
 3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให้
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน โดยมี
แนวทางในการเทียบโอน ดังนี้ 

3.1 กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจากหลักสูตรอ่ืน ให้น ารายวิชาหรือหน่วยกิต
ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 มาเทียบโอนผลการเรียน และพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

3.2 กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย และให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้อง       
กับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

3.3 กรณีการเทียบโอนนักเรียนที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ด าเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน70 

สรุปได้ว่า การวัดผล และประเมินผลโอนผลการเรียน หมายถึง การที่ ผู้บริหาร
ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินผลในระดับชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน
ในการประเมินความรู้ ทักษะต่างๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรควบคู่ไปพร้อมกับการประเมินการอ่าน   
คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
 

                                                 

 70 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 30. 
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6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 การวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญและเป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อมดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา 
ในมาตรา 24 วรรค 5 ได้ก าหนดให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และในมาตราที่ 26 
ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียน ความประพฤติ                  
การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน                  
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา และในมาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า                    
ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือที่
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน  
 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การวิจัยปฏิบัติการที่ครูได้แสวงหา
วิธีการหรือนวัตกรรมทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน71  
 ศิริพงษ์  เศาภายน กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การสืบเสาะหาความรู้ใหม่ 
วิธีการใหม่ท่ีจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ72 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กล่าวว่า การวิจัย เป็นเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
อย่างมีระบบ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน ก าหนด
ประเด็นปัญหาลงมือปฏิบัติตามแผนสังเกตผลที่เกิดขึ้น สะท้อนผลหลังจากลงมือปฏิบัติ ถ้ายังมีประเด็น
ปัญหาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขก็วางแผน ลงมือปฏิบัติสะท้อนผล เป็นวงจรต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย 
โดยผู้ท าการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นครูผู้สอน73 
 สุวิมล  ว่องวานิช กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน ในการวิจัยที่ท าให้ครูผู้สอนในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น74 

                                                 

 71 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน,                
พิมพ์ครั้งที่ 8  (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 ), 14. 
 72 ศิริพงษ์ เศาภายน, การวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ                 
จ ากัด, 2556), 93. 
 73 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ, คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพส ารับครูผู้ช่วย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2553), 106. 
 74 สุวิมล  ว่องวานิช, การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549), 21. 
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 ดังนั้น สรุปได้ว่า การวิจัยในชั้นเรียน เป็นกระบวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียน           
การสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
บทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการท างานของนักเรียน คร ูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 2. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบ
ปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
 4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ ง                  
สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา75 
 ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อปฏิบัติในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ดังนี้
 1. ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการน าผลวิจัย
มาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
 3. ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาคุณภาพการเรียนรู้   
ของผู้เรียน 
 4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ  
 5. สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน
ระหว่างโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลาง 
 6. วิจัย ประเมินผล เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา76 
 ขั้นตอนของการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 1. เลือกประเด็นค าถามวิจัยที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 
 2. ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 3. วางแผนการวิจัย 
 4. ลงมือปฏิบัติพร้อมรวบรวมข้อมูล 

                                                 

 75 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550, 38. 

 76 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ, คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพส ารับครูผู้ช่วย, 31. 
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 5. วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
 6. สรุปผลการวิจัย 
 7. แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับผู้อื่นหรือท าการเผยแพร่77 

กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์

ทางการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาประกอบด้วยการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหา การสร้าง
นวัตกรรม การทดลองใช้นวัตกรรม และการประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      

แผนภูมิที่ 6 กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
ที่มา : จิติมา วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3, 
2557), 97. 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน/ปัญหา 
 โดยการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันหรือปัญหาในชั้นเรียน ซึ่งอาจใช้
วิธีการต่างๆ อาท ิข้อมูลจากบันทึกหลังสอน สถิติผลการเรียน การวินิจฉัยด้วยแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น 
เป็นต้น น าข้อมูลมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาซึ่งอาจเกิดจากตัวผู้เรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน                 
หรืออาจเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน           
การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 
  
                                                 

 77 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิต,ิ คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพส ารับครูผู้ช่วย, 108. 
 

การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน/ปัญหา 

การประเมิน 
และปรับปรุง
นวัตกรรม 

การสร้าง
นวัตกรรม 

การทดลองใช้
นวัตกรรม 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างนวัตกรรม 
 ครูสร้างสื่อ/นวัตกรรมต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน อาทิ รูปแบบสอน 
ชุดการสอน สื่อ  CAI e-learning ส าหรับการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ/หน่วยการเรียนรู้ใดๆ เป็นต้น   
ซึ่งต้องใช้เป็นสื่อหรือวิธีการในการจัดเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้ในขั้นตอนนี้นอกจากการสร้างนวัตกรรมใหม่แล้ว เครื่องมืออ่ืนๆ ที่จะใช้ประกอบการด าเนิน       
การจัดการเรียนรู้ก็ต้องด าเนินการจัดเตรียมให้พร้อม ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจัย เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม หรือแบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบประเมินนวัตกรรมที่สร้างขึ้น เป็นต้น โดยเครื่องมือต่างๆ ต้องพิจารณาตรวจสอบ
ให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งนี้อาจให้ผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ใน
เรื่องนั้นใช้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 3 การการทดลองใช้นวัตกรรม 
 เป็นขั้นตอนส าคัญเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ 
โดยการน าสื่อ/วิธีการ/นวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เก็บรวบรวม
ข้อมูลขณะจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ เครื่องมือต่างๆ ที่สร้างขึ้น เพ่ือน าข้อมูล
มาวิเคราะห์และตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของสื่อ/วิธีการ/นวัตกรรมที่สร้างขึ้นว่า สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด บรรลุจุดมุ่งหมายของการวิจัยหรือไม่ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
อาจเป็นการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย หรือการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการทดลอง            
ใช้นวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและการปรับปรุง 
 เป็นขั้นตอนตรวจสอบความพึงพอใจ ความเหมาะสมของกระบวนการใช้สื่อ วิธีการ  
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข โดยอาจสอบถามจากผู้เรียน                  
ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้นวัตกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับครูผู้สอนน ามาใช้ใน
การปรับปรุงสื่อ วิธีการ นวัตกรรมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในครั้งต่อไป78 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น เป็นการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือปรับปรุงพัฒนา            
การจัดการเรียนการสอนของครู และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
การด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียนยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการคิดค้นริเริ่มสร้างสรรค์ของครู  ซึ่งจะน าไปสู่                  
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วยการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่
การศึกษาสภาพปัจจุบัน /ปัญหา การสร้างนวัตกรรม การทดลองใช้นวัตกรรม และการประเมินและ
ปรับปรุงนวัตกรรม ทั้งนี้ ในการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนครูควรเลือกใช้แบบการทดลอง                 
ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษานั้นๆ  เพ่ือสะท้อนผลการวิจัยที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
 

                                                 

 78 จิติมา วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 97. 
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8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งของบุคคลหรือสถานที่ส าหรับให้ผู้เรียนได้ใช้การเรียนรู้เรื่องต่างๆ                 
ที่สอดคล้องสาระการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีความเป็นรูปธรรมซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ดีและรวดเร็วกว่าการฟังบรรยายในชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้จะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับแรงบันดาลใจเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่
ได้เรียนรู้เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงมันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ได้บัญญัติว่า รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน
และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ 
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ79 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดบทบาทของสถานศึกษา ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ ด้วยกัน 4 ประการ ตามคู่มือแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ดังนี้ 
 1. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอ
เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 2. จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน                  
เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือ
ห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ ศูนย์วิทยบริการ 
สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี และสวนธรรมะ เป็นต้น 
 3. จัดระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
ของตนเอง เช่น จัดเส้นทางหรือแผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด
สถานบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
 4. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง80 
 
 

                                                 

 79 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) , 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ม.ป.ท. : 
ม.ป.ป.), 14. 
 

80
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและ

การจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550, 39-40. 
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 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ตามคู่มือเส้นทางครูมืออาชีพส าหรับครูผู้ช่วย ได้ให้ข้อปฏิบัติในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งใน
และนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด 
 2. จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานศึกษาอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง 
 3. มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้ 
 4. ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
ที่จดัการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งเพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 5. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพื่อนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ท้ังภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น81 
 กระบวนการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ นั้น ผู้บริหารและครูควรวางแผนด าเนินการอย่างละเอียด
รอบคอบ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ได้ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
โดยมีแนวทางด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการใช้แหล่งเรียนรู้   
 ครูผู้สอนรายวิชาหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการวางแผนใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดเรียนรู้     
โดยพิจารณาจากโครงการสอนซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้  ตลอดหากว่าการเรียนรู้ในเรื่องใด             
มีความเหมาะสมใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีในสถานศึกษาหรือภายในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
จากประสบการณ์จริง กรณีการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาหรือในชุมชน ครูผู้สอนควรจัดท า
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยขออนุญาตผู้บริหารและแจ้งขออนุญาตผู้ปกครองรวมทั้งประสาน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแหล่งเรียนรู้นั้น เกี่ยวกับจุดประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับการไปศึกษา
เรียนรู้ในครั้งนั้น ทั้งด้าน วัน เวลา จ านวนผู้เรียน กิจกรรมในการศึกษาเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการใช้แหล่งเรียนรู้  
 ครูผู้สอนรายวิชาเตรียมการใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้แก่ การวางแผน
กิจกรรมที่ผู้เรียนจะปฏิบัติการ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการท ากิจกรรม ศึกษาเรียนรู้ การเตรียม
ประเด็นค าถามท่ีจะค้นหาค าตอบจากแหล่งเรียนรู้นั้น ก าหนดกฎกติกาในการประพฤติตนของผู้เรียน
ระหว่างศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ประกอบการเรียนรู้ตลอดจน                    
การวางแผนการเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนและป้องกันความเสียหาย
ของแหล่งเรียนรู้นั้น 

                                                 

 81 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, คู่มือเส้นทางครูมืออาชีพส ารับครูผู้ช่วย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 3. 
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 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้  
 ครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการน าผู้เรียนไปยังแหล่งเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือ 
ก ากับ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียนที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ให้ด าเนินไปโดยเรียบร้อยและบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  
 ครูผู้สอนตรวจสอบการบรรลุเป้าหมายของการไปศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  โดยให้
ผู้เรียนได้ร่วมกันประเมินผลสะท้อนความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้ และน าข้อมูลมาสรุปประเมินการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือเป็นสารสนเทศใน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการใช้แหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและการใช้
แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า82 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  
การจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้และสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นไปที่การจัดการ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนรู้
พร้อมทั้งประสานจัดการเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนด้วย สถานศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 
 2. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 
 3. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสาน             
ความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมมือกัน  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น83 
 
 
 
 

                                                 

 82 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการใน, 68-69. 
 83 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 5, 
134-135. 
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9. การนิเทศการศึกษา 
 การนิ เทศ เป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่ งของการจัดและบริหารสถานศึกษา                    
ในการพัฒนาการศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพต่างก็มีการนิเทศ เป็นหลักของการจัดกิจกรรม                   
การบริหารสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้การนิเทศจึงเป็นกระบวนการของการศึกษา มุ่งจะส่งเสริมให้               
การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการศึกษา84 การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมของสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนระบบการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจึงต้องแปรเปลี่ยนไปตามระบบการศึกษา เช่น 
หลักสูตร การจัดและด าเนินการสอน ผู้บริหารและครูอาจารย์ในสถานศึกษาจ าเป็นต้องรับความรู้
เพ่ิมเติมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่
ก าลังเป็นอยู่ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาครูอาจารย์ในด้านวิชาการและช่วยให้งานวิชาการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นก็คือ การนิเทศการศึกษา85 การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ในการสร้าง                
ความร่วมมือระหว่างคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันของคณะครูและผู้บริหาร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
เป็นตัวก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางานการจัดการศึกษาทุกด้าน86 นับว่าเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลดี
แก่การศึกษาหลายประการ 
 ความหมายของการนิเทศ 
 การนิเทศ มาจากภาษาอังกฤษว่า Supervision แปลความได้ว่า เป็นการให้ความช่วยเหลือ
แนะน า หรือปรับปรุง ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 ซูลิแวน และ แกนส์ (sullivan & glanz) กล่าวว่า การนิเทศ คือ กระบวนการท างาน
ร่วมกับครู โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการสอนและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน87 
 บีซ และ รีนฮาร์ส (beach & reinhartz) กล่าวว่า การนิเทศ เป็นกระบวนการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมระหว่างครูกับนักวิชาการการสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียน
การสอนในสถานศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพของครู88 

                                                 

 84 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง  (สงขลา : 
น าศิลป์โฆษณา จ ากัด, 2557), 25. 
 85 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, 221. 
 

86
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , คู่มือการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 17. 
 87 S. Sullivan, and  J. Glanz, Supervision that improves teaching and learning : 

Strategies and teachiques, 3thed. (California: SAGE, 2009). 4.  
 88 D. Beach, and J. Reinhartz, Supervisory Leadership : Focus on Instruction. 
(Massachusetts : Allyn and Bacon, 2000). 8. 
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 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการบริหาร
การศึกษาเพ่ือชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับ              
การจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษา89 
 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่ด าเนินการ
ไปเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษามีความหมายกว้างขวางกว่าการแนะน าชี้แจง          
ในการจัดการเรียนการสอน แต่รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งเสริมคุณภาพการท างานของบุคลากร    
ทางการศึกษา เช่น การจัดการอบรมสัมมนา การผลิตวารสารทางการศึกษาเผยแพร่แก่ผู้ร่วมงาน เป็นต้น90      
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
หรือ ผู้นิเทศกับครู เพ่ือดูแลช่วยเหลือให้แนะน าแก่ครูในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ                   
การปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาและส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของครู 
 ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยทั่วไปมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้ค าแนะน าในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครู 
 2. เพ่ือสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผล 
 3. เพ่ือส่งเสริมครูได้เรียนรู้  คิดค้น และพัฒนานวัตกรรม/วิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน 
 5. เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนในชั้นเรียน 
 6. เพ่ือติดตาม ดูแล การจัดการเรียนรู้ และการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 7. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
 8. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริมการคิดค้นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 9. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพของครู 
 10. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย91 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 

 89 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, 223. 
 

90
 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 5, 143. 

 91 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 107. 
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 หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นแนวปฏิบัติที่ผู้นิเทศต้องน าไปปฏิบัติขณะท าการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะทางด้านวิชาการจะบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ผู้ด าเนินงานต้องมีหลักยึดในการท างาน หลักการนิเทศ ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การนิเทศควรมีการบริหารเป็นระบบ และมีการวางแผนการด าเนินงานเป็นโครงการ 
 2. การนิเทศต้องถือหลักการมีส่วนร่วมในการท างาน คือ มีความเป็นประชาธิปไตย เคารพ
ในความคิดเห็นของผู้อ่ืน เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  
 3. การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค์ เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลให้
แตล่ะบุคคลได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่  
 4. การนิเทศเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน โดยให้ครูอาจารย์ได้เรียนรู้
ว่าปัญหาของตนเองเป็นอย่างไร จะหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร 
 5. การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
สร้างมนุษย์สัมพันธ์มีวิธีการท างานที่ดีและความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้  
 6. การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพันและความมั่นคงต่องานอาชีพ รวมทั้งความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนเอง เกิดความพึงพอใจในการท างาน  
 7. การนิเทศเป็นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ อาจารย์เป็น
อาชีพที่ต้องใช้วิชาความรู้และความสามารถ  
 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจสภาพและปัญหา 
 การส ารวจสภาพและปัญหา เป็นการส ารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการปัจจุบันและ
ปัญหาในการด าเนินงาน อาท ิปัญหาการจัดการเรียนการสอน ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน โดยในการส ารวจ
หรือเก็บรวบรวมข้อมูล อาจใช้วิธีการประชุม ระดมสมอง การใช้แบบส ารวจหรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ และล าดับความรู้ ความส าคัญของปัญหาที่ต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศ 
 การวางแผนการนิเทศ เป็นการร่วมกันพิจารณาวางแผนก าหนดแนวทางวิธีการหรือ
เทคนิคต่างๆ ที่จะใช้ในการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยวิธีการนิเทศภายในที่เลือกใช้ควรให้เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหาและสอดคล้องความต้องการของครู เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และจัดท าก าหนดการและปฏิทินการนิเทศภายใน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศ   
อย่างชัดเจน โดยการก าหนดผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ รวมทั้งการก าหนดและจัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช้
ในการนิเทศ อาท ิแบบสังเกต แบบประเมิน เป็นต้น 
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 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการนิเทศ 
 การด าเนินการนิเทศ เป็นการด าเนินการนิเทศภายใน โดยผู้นิเทศที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติการนิเทศตามก าหนดการในปฏิทินการนิเทศ โดยวิธีการหรือเทคนิคการนิเทศที่ได้วางแผนไว้ 
ระหว่างการนิเทศ ผู้นิเทศด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือประกอบการนิเทศที่จัดเตรียมไว้ 
อาจใช้การสังเกตหลักฐานต่างๆ ประกอบการบันทึกเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ สรุปประเมินผล
ของการนิเทศ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ท าให้การปฏิบัติงาน            
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง 
 การประเมินผลและปรับปรุง เป็นการตรวจสอบการบรรลุจุดมุ่งหมายและการแก้ไข
ปัญหาในการนิเทศ โดยอาจใช้การประชุมคณะผู้นิเทศเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินการนิเทศ
ตามแผนที่ก าหนด และสรุปประเมินผลการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา รวมทั้งการน าเสนอ
ความคิดเห็น ข้อสังเกตหรือปัญหาอุปสรรคที่พบระหว่างด าเนินการนิเทศมาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา รวมทั้งการส ารวจหรือ
สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาจากครูผู้รับการนิเทศ เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนการนิเทศในช่วงเวลาต่อไป92 
 จะเห็นว่ากระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นการท างานอย่างมีแบบแผนโดยเริ่มจาก                    
การวิเคราะห์งานการเรียนการสอนของครูเพ่ือจะได้ทราบปัญหาระบุปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุง
ก่อนหลัง แล้วจึงวางแผนที่จะด าเนินการโดยหาทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด  ต่อจากนั้นก็
ด าเนินการตามแนวขั้นตอนตามล าดับ จนถึงขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วจึงน าผลการปฏิบัติ
ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป93 
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้กล่าวถึง การนิเทศจะประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ ผู้นิเทศ                        
และผู้รับการนิเทศ เพ่ือร่วมกันท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสม 
ขั้นตอนในการบริหารงานนิเทศจึงมีความส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อยและ               
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนในการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา 4 ขั้นตอน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศเป็นขั้นตอนที่เป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดก่อนที่ผู้นิเทศจะด าเนินการนิเทศ ผู้นิเทศต้องทราบสภาพ ปัญหาและความต้องการ
ของผู้รับการนิเทศ 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดท าโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการ เหตุผลและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และปัญหาความต้องการของสถานศึกษาว่า มีความต้องการนิเทศในด้านใดบ้าง แล้วน ามาจัดท าแผน 
และโครงการต่อไป  ในการวางแผนยังก าหนดวิธีการว่าจะท าอย่างไร โดยก าหนดเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง
และสัมพันธ์กัน 
                                                 

 92 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 113. 
 93 รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, การนิเทศการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง, 45-46. 
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 ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน การด าเนินการนิเทศเป็นการน าแผนงานหรือโครงการไป ปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้ตามความต้องการหรือเป้าหมายที่วางไว้ 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลเป็นขั้นสุดท้ายในการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ท าการประเมินผล 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารสรุปได้ว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นกระบวนการใน
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า ปรับปรุง และส่งเสริมครูให้พัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่ครู
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอ่ืนๆ รวมถึงการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือที่จะเอาความสามารถของครูออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
หรือแผนที่ได้ก าหนดไว้อันมีเป้าหมายส าคัญ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเป้าหมายของ
สถานศึกษาอันจะส่งผลถึงคุณภาพการเรียนการสอน94 
 
10. การแนะแนว 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดคุณภาพผู้เรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ 2 ส่วน เพ่ือให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร  
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต                     
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
 ดังนั้นการจัดกิจกรรมแนะแนวจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิด    
การเรียนรู้อันจะน าไปสู่สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ                 
โดยน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมตามลักษณะของกิจกรรมแนะแนวที่ระบุไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อีกทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ชีวิต โดยมุ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน
และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ รวมทั้งด้านส่วนตัวและสังคมเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยผู้เรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติ
จนกระทั่งเกิดทักษะชีวิต ตลอดจนครูทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีครูแนะแนวเป็น              
พ่ีเลี้ยงและประสานงาน95 

                                                 

 94 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ  (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริม
กรุงเทพ, 2553), 222-234. 
 89 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 21. 
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 การแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ  
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรม           
ที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน96 
 วัตถุประสงค์ของการแนะแนว 
 จุดหมายปลายทางของการแนะแนว คือ การที่เด็กสามารถช่วยตนเองพ่ึงพาตนเอง 
รับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้อย่างฉลาด เหมาะกับตนและ
สามารถปรับตนอยู่กับสังคมได้อย่างราบรื่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1. เพ่ือแก้ไขปัญหา ทุกคนย่อมจะประสบปัญหาด้วยกันทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ จุดมุ่งหมายของ
การแนะแนวจึงมุ่งจะให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่ในชีวิตของคนเรานั้นมิใช่ว่าจะ
พบปัญหาที่เหมือนกันหรือแก้ไขไม่ได้เลย การแนะแนวเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือเด็กใน              
การแก้ไขปัญหาเป็นการแก้ไขในระยะก่อตัวปัญหาที่ไม่รุนแรง การที่ปัญหาจะประสบความส าเร็จ            
ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายส่วน เช่น ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาและสาเหตุได้ถูกต้อง 
ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา การประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ 
 2. เพ่ือป้องกันปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันปัญหา เลือกวิธีการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
ยับยั้งชั่งใจโดยเน้นการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น การป้องกันปัญหาจะเป็นวิธีที่เหมาะสมใน
ปัจจุบัน เพราะในบางครั้งถ้าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วบางครั้งก็ยากเกินจะแก้ไขได้ กระบวนการแนะแนว                
จึงพยายามใช้วิธีการเพ่ือให้เขารู้จักเลือกอย่างฉลาด เช่น เลือกอาชีพ เลือกคู่ครอง  เลือกโรงเรียน                   
เลือกวิชา เลือกดูแลสุขภาพและบุคลิกภาพ เป็นต้น เพ่ือให้เหมาะสมกับเขาให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น
การเลือกเรียนอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตนเองย่อมท าให้อนาคตหมดความสุขไปได้ เด็กไม่ชอบอาชีพครู
เมื่อท างานก็จะประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
 3. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถวางแผน             
ด้านการศึกษา อาชีพส่วนตัว และสังคม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขมีความเจริญสูงสุดตามศักยภาพ 
 จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการแนะแนวเป็นไปเพ่ือการแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหา 
และพัฒนาส่งเสริมบุคคลอันเป็นแนวทางให้บุคคลรู้จักตนเองรู้จักโลกแวดล้อม สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหา รู้จักเลือกและวางแผนชีวิตด้านการเรียน อาชีพและสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพอันจะน าไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขและความส าเร็จ97 
 
 
 
 
 
                                                 

 96 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551, 20. 
 97 มาลิณี  จุโฑปะมา, จิตวิทยาการแนะแนว (บุรีรัมย์ : เรวัตการพิมพ์, 2552), 11-12. 
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 ขอบข่ายของการแนะแนว 
 การจัดกิจกรรมแนะแนว มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้  
 1. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ                  
รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม  
 2. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง
หลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพ
ตามท่ีตนเองมีความถนัดและสนใจ  
 3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อ่ืน รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ มีทักษะชีวิต
และสามารถปรับตัว ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข98 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารสรุปได้ว่า การแนะแนว คือ กระบวนการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักและเข้าใจตนเอง ช่วยเหลือนักเรียนในด้านวิชาชีพ ติดตามประเมินผล เพ่ือมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ทุกฝ่ายมีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ99 ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ               
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยที่
ก าหนดให้ “ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจส าคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการ100 โดยมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน                  
และระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาจัดให้    
                                                 

 98กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด, 2553), 22. 
 

99
 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2554), ค าน า. 
 100เรื่องเดียวกัน, 1. 
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มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ก าหนดให้มี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่พัฒนา
เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่ประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผล            
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน101 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 ก าหนดว่าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายใน และก าหนดให้สถานศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                    
ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้อง               
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดระบบโครงสร้างการวางแผนและการด าเนินงานตามแผน รวมทั้ง
การสร้างจิตส านึกเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น          
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการน า            
ไปใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเป็นการประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและตรงตาม
ความต้องการ คุ้มค่า เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการของชุมชน อัตลักษณ์
ของท้องถิ่นและจุดเน้นของสถานศึกษา 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นระบบที่ด าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา
มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
 1. เพ่ือตรวจสอบระดับคุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษาและแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและสาธารณชน  
 4. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ102 
 
 
 
                                                 

 
101

 จิติมา  วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการใน, 121. 
 

102 เรื่องเดียวกัน, 121. 
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 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เป็นระบบที่
สถานศึกษาสร้ างความมั่ นใจแก่ผู้ รับบริการ ทั้ งผู้ เรี ยน ผู้ ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กร หรือ                                
สถานประกอบการ ที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือท างาน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถมีทักษะ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด และสังคมคาดหวังสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม โดยการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพทั้งองค์กร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและ
ผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก ระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาจึงเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา            
ที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้และถูกก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และประกาศของกฎกระทรวงดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้นการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา จึงยึดหลักการ 3 ประการ คือ 
 1. การกระจายอ านาจ (Decentralization ) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวใน               
การบริหารและตัดสินใจด าเนินงานทั้งด้าน การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร 
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและผู้สอนท าบทบาทหน้าที่ในการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้บรรลุตามผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มที่  สามารถจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ความต้องการของชุมชนและสังคมได้มากท่ีสุด 
 2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน (participation) หน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเข้ามา            
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะท างาน            
ในส่วนอ่ืนๆ ของสถานศึกษาโดยมีการร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบ  
การด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จของสถานศึกษา 
 3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ที่ผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนต้องได้รับรู้เพ่ือการพัฒนาร่วมกันและ
เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถน าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้
ก าหนดร่วมกันไว้หรือไม่ จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าวสถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนา           
ที่เหมาะสมและสามารถท าให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายและจุดเน้น         
ที่ต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้  เพ่ือเป็นสัญญาประชาคมและเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีทิศทาง               
การท างานที่ชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกัน  จากหลักการดังกล่าวข้างต้น การประกันคุณภาพการศึกษา           
จึงมีกระบวนการด าเนินการที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ขั้น คือ 
 3.1 การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  กระท าโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาหรือโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับ  ดูแล
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สถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือน าผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรมหรือโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปไดแ้ละส าเร็จผลในระยะเวลาอันเหมาะสม 
 3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า                    
รายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 3.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ            
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้งสร้าง จิตส านึก หรือให้เห็นว่าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน                           
ดังแผนภูมิที่ 7103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา             
พ.ศ. 2553, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2554), 12. 
  
 จากแผนภูมิที่  7 จะเห็นว่ากระบวนการด าเนินงานทั้ง 3 ส่วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
เป็นวงจรการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งโดยมีมาตรฐานเป็นหลักหรือเป้าหมาย รวมทั้งเป็นเครื่องมือใน                 
การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยรวม 
  
 
                                                 

 103 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด , 
2554), 9-12. 
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 องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน (6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (6 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ (4 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (4 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล (4 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (4 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต (4 ตัวบ่งชี้) 
 2. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา (6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(9 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (6 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตาม บทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (6 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (4 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ (3 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (6 ตัวบ่งชี้) 
 3. ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ ) 
 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (2 ตัวบ่งชี้) 
 4. ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น (2 ตัวบ่งชี้) 
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 5. ด้านมาตรการส่งเสริม (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย. เน้นแนวการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (2 ตัวบ่งชี้)104 
 จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเพ่ือทราบการด าเนินงานของโรงเรียนว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม่  พร้อมน าผลที่ได้ไป
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพราะฉะนั้นการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา               
อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่าสถานศึกษาได้               
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง การบริการความรู้ โดยสร้าง
องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยร่วมมือ
กับชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความคิด เจตคติ พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ รายได้ และอาชีพของชุมชนให้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ไม่หยุดนิ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ                
ไว้ใน มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน 
 ในส่วนของบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีองค์ประกอบดังนี้คือ 1) การมีส่วนร่วมในการจัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนรวมทั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  2) ก าหนดนโยบาย เป้าหมายในการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา 3) การประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ร่วมสร้างความรู้
ความเข้าใจและเจตคติที่ดีและถูกต้องแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่              
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและ 4) การตรวจสอบการจัดการศึกษา เป็นการตรวจสอบจากผล                                             
           
               
                                                 

 104 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553, ค าน า. 
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การปฏิบัติงานของโรงเรียนในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติ การพัฒนาตนเองของครูและนักเรียน                  
การปรับปรุงบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การบริการและการปฏิบัติงานของโรงเรียน 105

 ขอบข่ายการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาท
และหน้าที่ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. จดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันอื่น 
 2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล  ข่าวสารและ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ   
 4. พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน106 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับประชาชนนั้น 
นับว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน โดยประชาชนจะได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจการงาน            
ด้านวิชาการและได้เข้าใจถึงงานวิชาการในการจัดการเรียนการสอนว่าทางโรงเรียนนั้นได้มี
กระบวนการในการสอนผู้เรียนอย่างไร  และยังเป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการให้กับประชาชนเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
ในมาตรา 12 ได้บัญญัติไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน107 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษาไว้                 
4 ประการ ดังนี้ 

                                                 

 105 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 2543), 15-16. 
 106 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร  
และการจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 45. 
 107กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545, 8.  
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 1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเรียนของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
 2.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น 
 3. ให้บริการด้านวิชาการและสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง
วิชาการในที่อ่ืนๆ 
 4. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า
การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
 1. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง 
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ108 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน หมายถึง การประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการพัฒนาวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาและองค์กรทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
  
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
ในมาตรา 12 ได้บัญญัติไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน109 และในมาตรา 29 ได้บัญญัติไว้ว่า ให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน องค์กร
เอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ

                                                 

 108 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 40. 
 109 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545, 8. 
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ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ย
ประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน110 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการถือว่าเป็นความส าคัญต่อ
การจัดการศึกษาของหน่วยงาน เนื่องจากการศึกษาสามารถเชื่อมโยงกระบวนการจัดการศึกษาได้
เพราะการศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าแต่ละหน่วยงานจะจัดรูปแบบการศึกษาเช่นไร          
แต่ก็ย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ซึ่งงานส่วนนี้
หากกล่าวโดยภาพรวมแล้วก็คือ การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานต่างๆ นั่นเอง  
ดังนั้นโรงเรียนจะมีเครือข่ายในการร่วมกันจัดการศึกษาเกิดขึ้นมากมาย เช่นเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ 
เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ เครือข่ายองค์กรเอกชน เครือข่ายสถานประกอบการ เครือข่ายสถาบันศาสนา 
เครือข่ายสถานบันสังคมอ่ืนๆ เครือข่ายบุคคล เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น              
ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 8 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8  เครือข่ายผู้จัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 
ที่มา : รุ่ง  แก้วแดง, โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2546), 184. 
  
 
 

                                                 

 110 เรื่องเดียวกัน, 16. 
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 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา ไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันสถานศึกษา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 
 2. จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
 3. ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนร่วมกัน                 
จัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ111 
 ดังนั้น การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนจึงเป็นงาน              
ที่ส าคัญงานหนึ่ง ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรร่วมมือกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานด้านวิชาการ  ทั้งนี้เนื่องมาจากการประสานความร่วมมือมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา โดยจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การด าเนินงานด้านวิชาการ             
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทั้งต่อตัวผู้เรียนและสถานศึกษา  

 
 
 

                                                 

 111 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 48. 
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15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา คือ การก าหนด               
แนวปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับงานวิชาการในโรงเรียน เช่น จัดท าคู่มือปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ             
ท าเอกสาร แบบฟอร์มงานวิชาการ การจัดท าตารางการเรียนการสอน รายห้องรายบุคคล ตารางสอน
รวม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการศึกษาด้านวิชาการ พร้อมทั้งเก็บรวบรวม
หลักฐาน ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการสอนประจ าห้อง เป็นต้น การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน           
ของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการด าเนินงานวิชาการที่ก าหนด               
มีแนวปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

1.1 มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับ             
งานวิชาการ 

1.2 มีการรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ                 
ให้เป็นระบบและสะดวกในการน ามาใช้ 

1.3 มีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน 
1.4 มีการจัดท าเอกสารหรือคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 2. การท าแผนงานวิชาการ 
2.1 มีการจัดท าและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.2 มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน 
2.3 มีการด าเนินการตามแผน 
2.4 มีการติดตามและประเมินผล 
2.5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน112 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดท าและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา เป็นกระบวนการเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบประกันการศึกษาและประเมินคุณภาพ
ภายใน เพ่ือพัฒนาตนเองและจากการประเมินหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนปัจจัยอุดหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
 

                                                 

 112 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550, 49. 
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16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
 "หนังสือ" เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้และช่วยปลูกฝังนิสัย                  
รักการอ่านท าให้เกิดการใฝ่รู้เรียนและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน                  
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะ กระบวน การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา  จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักและเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 
และมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและยกระดับความสามารถในการอ่าน รวมทั้งพัฒนาแหล่ง    
การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานวิชาการภายในโรงเรียนและพัฒนา                    
ผลการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จและเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมการใช้
หนังสือเพ่ือการอ่านและการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจ าเป็นในด าเนินการคัดเลือก
หนังสือแบบเรียน เพ่ือใช้ในประกอบการเรียนการสอนและใช้หนังสือที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป                
ทางโรงเรียนจึงมีข้ันตอนการคัดเลือกหนังสือในโรงเรียน ดังนี้ 
 1. ส ารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 2. ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด 
 3. พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการสั่งซื้อหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด 
 5. ประสานหัวหน้าสายชั้นในการตรวจรับหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัดและตรวจนับจ านวน 
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้รับหนังสือเรียนเพื่อไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย113 
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ 
 1. เนื้อหาสาระหนังสือที่คัดเลือกหากเป็นประเภทอ้างอิงหรือสารคดีจ าเป็นต้องค านึงถึง
สาระที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ประเภทบันเทิงคดีหรือส่งเสริมการอ่านควรมีเนื้อหา
สาระ รวมทั้งใช้ภาษาที่สร้างสรรค์  ส่งเสริมจินตนาการและศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นพิษภัยต่อ               
การอ่าน เหมาะสมกับวัย สนุกสนาน เร้าความสนใจ จูงใจผู้อ่านให้เกิดความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิด
นิสัยรักการอ่าน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้ 

                                                 

 113 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด, 2556), 2-5. 
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 2. ความถูกต้องของเนื้อหามีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับหนังสือวิชาการ ตลอดจนหนังสือ
อ่านเพ่ิมเติมตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ให้พิจารณาในเรื่องของความเที่ยงตรง ความเชื่อถือ
แหล่งที่มาของข้อมูล แหล่งค้นคว้ามีการอ้างอิงและมีบรรณานุกรมถูกต้องชัดเจนและได้รับลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 3. ภาพประกอบของหนังสือควรพิจารณาด้านความถูกต้องและเหมาะสมกับประเภท
ของหนังสือ ความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ความชัดเจนของภาพเหมาะสมกับวัย มีสีสันสวยงามรวมทั้ง
มีสัดส่วนเหมาะสมกับหน้ากระดาษ 
 4. การใช้ถ้อยค าส านวนภาษาใช้ภาษาถูกต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย
เหมาะสมกับประเภทและเนื้อหาของหนังสือรวมทั้งวัยของผู้อ่าน กรณีหนังสือทางวิชาการค าที่มาจาก
ภาษาต่างประเทศถ้ามีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยแล้วควรใช้ภาษาไทยและก ากับด้วยภาษาอังกฤษ 
 5. ความถูกต้องตามอักษรวิธี ภาษาที่ใช้ในหนังสือประเภทต่างๆต้องค านึงถึงความถูกต้อง
ตามอักษรวิธี เช่น การใช้ตัวสะกดการันต์ ค าควบกล้ า เป็นต้น รวมทั้งการใช้ค าชนิดต่างๆ เช่นค านาม 
สรรพนาม อักษรย่อ เป็นต้น ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ของเรื่องนั้นๆและ
เหมาะสมกับวัยของผู้อ่าน 
 6. ราคาหนังสือ การพิจารณาราคาหนังสือ ต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านปริมาณและ
คุณภาพของหนังสือ โดยพิจารณาจากชนิดของกระดาษ ขนาด จ านวนหน้า รูปแบบ และเทคนิคการผลิต
ภาพประกอบ ความยากง่ายในการเก็บข้อมูลและเนื้อหา 
 7. ส่วนลดของราคาหนังสือ หนังสือที่จะซื้อส่วนใหญ่จะได้รับส่วนลดให้โรงเรียนน าส่วนลด
ดังกล่าวมาจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าหนังสือเล่มใดมีส่วนลดมากเป็นพิเศษ
ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจจะท าให้ได้หนังสือที่ไม่มีคุณภาพ   
 8. องค์ประกอบอ่ืนๆ นอกจากการพิจารณาดังกล่าวมาแล้วอาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ควร
พิจารณา เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส านักหอสมุดแห่งชาติ เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสือ 
จ านวนครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ มีส่วนประกอบของหนังสือครบถ้วน เป็นหนังสือที่ชนะการประกวดจาก
หน่วยงาน สถาบัน องค์กรต่างๆ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่สถานศึกษาพิจารณาตามความต้องการและความ
เหมาะสม114 
 สรุปได้ว่า การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา คือ การด าเนินการคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยให้สนองต่อความต้องการความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
และโรงเรียนจะต้องมีห้องสมุดเป็นที่เก็บรวบรวมและจัดบริการหนังสือส าหรับให้ครู อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษาได้ใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้า ความจ าเป็นของห้องสมุดมิได้มีอยู่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น 

                                                 

 114 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557-2561, 
92-94. 
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แต่ยังมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีห้องสมุดส าหรับประชาชนทั่วไปและห้องสมุดในหน่วยงานองค์การ
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โรงเรียนเพียงอย่างเดียว 
 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 64 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ  สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน 
โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่
ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องกับเมื่อปี 2553 รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย            
ด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และรักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย             
มีความสนุกกับการเรียนรู้และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ 115 ท าให้มีการแข่งขัน
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบคอบจนเต็มศักยภาพ
และเป็นการเรียนรู้ที่มีความยั่งยืน ซึ่งจะต้องมีความหลากหลาย โดยเน้นสื่อที่ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนและครูผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี               
เพ่ือการศึกษาขึ้นมาเองหรืออาจจะน าสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ใน              
การเรียนรู้โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อ เพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษามุ่งส่งเสริมผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความยืดหยุ่น 
สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา                
ทุกสถานที่ เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้
ต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ชุมชน และแหล่งอ่ืนๆ สื่อที่จะน ามาใช้เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรจะมี
ลักษณะดังนี้ 1) เน้นสื่อเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองทั้งของผู้เรียนและผู้สอน 2) ผู้เรียนและ
ผู้สอนสามารถจัดท าหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเองและ 3) รูปแบบของสื่อการเรียนรู้ควรมีหลายแบบ
เพ่ือส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณค่า กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้                 
เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสู่สถานศึกษา
จึงไม่จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะหนังสือเท่านั้น ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อทุกประเภท 116 
 กระทรวงศึกษาธิการให้ความหมายของค าว่า สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไว้ดังนี้ สื่อการเรียนรู้ (educational material) หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ
วัสดุของจริง เครื่องมือที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนซึ่งมีสาระที่เป็นประโยชน์ ต่อประสบการณ์
                                                 

 115 กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2555), 1. 

 116 กระทรวงศึกษาธิการ,วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2555), 12-19. 
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การเรียนรู้ ส าหรับน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนดไว้            
ส่วนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (educational technolgy) หมายถึง ความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
ของการออกแบบการพัฒนาการใช้การจัดการและการประเมินของกระบวนการและทรัพยากรส าหรับ
การเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา (educational innovation) หมายถึง แนวความคิดปฏิบัติหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน อาจช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
ดีขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดความรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม117 
 ดังนั้นผู้บริหารในฐานะผู้น าทางวิชาการของโรงเรียนต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น า              
ในการใช้สื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ดังนี้ 1) จัดท าและจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์         
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 2) ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้     
3) จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้  4) ศึกษาวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรู้ 5) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ 6) จัดหาหรือจัดให้มี
แหล่งการเรียนรู้ 7) จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้และ 8) จัดให้มีการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ที่เก่ียวข้องกับสื่อและการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะ118 
 หลักการใช้สื่อการเรียนการสอน 
 การใช้สื่อการเรียนรู้จะช่วยให้การเรียนรู้การสอนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพียงใดปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง                     
โดยการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้มีหลักการดังนี้  
 1. หลักความสัมพันธ์ ผู้สอนควรพิจารณาว่าสื่อที่จะใช้นั้นมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย
และเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนครั้งนั้นเพียงใด  
 2. หลักความถูกต้อง ผู้สอนควรพิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบว่า สื่อที่จะใช้นั้นมีความถูกต้อง
ของการน าเสนอเนื้อหาสาระ โครงสร้างเนื้อหาสาระนั้น และการสรุปเนื้อหา 
 3. หลักความเหมาะสม ผู้สอนควรพิจารณาว่าสื่อที่จะใช้นั้นมีความเหมาะสมกับผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ อาทิ เช่น วัยของผู้เรียน ความสนใจของผู้เรียน พ้ืนฐานความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ของผู้เรียน จ านวนผู้เรียน ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
 4. หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สื่อที่จะใช้ควรมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด
หรือมีความคิดสร้างสรรค์ 
 5. หลักคุณภาพ สื่อที่จะเลือกใช้ควรมีคุณภาพทั้งด้านความชัดเจน รูปลักษณ์ ความทนทาน 
ความสะดวกในการใช้ รวมทั้งผลของการใช้งาน 

                                                 

 117 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, เอกสารเจาะลึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2555), 1. 

 118 กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, ศูนย์พัฒนาหนังสือ, ชุดฝึกอบรมวิทยากร
แนะน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียน ชุดที่ 13  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2545), 45-47. 
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 6. หลักสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
เช่น ลักษณะสถานที่ แสง เสียงซึ่งอาจสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการใช้สื่อประเภทนั้นๆ119 
 เทคโนโลยีการศึกษา 
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ท้าทายครูผู้สอนอย่างยิ่ง
และเครื่องมือที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ส าคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
คือ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม
สื่อสาร การวิจัย และการแก้ปัญหา ดังนั้น เทคโนโลยีการศึกษาจึงหมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ หรือ
เทคนิควิธีการใดๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจได้
ดีถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการใช้สื่อเทคโนโลยีในกิจกรรม               
การเรียนรู้ ส่วนครูควรให้ค าแนะน า อ านวยการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้120 
 รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
 การสอนที่มีประสิทธิผลต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่แน่นอน ซึ่งรูปแบบ ASSURE เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้  
 1. วิเคราะห์ผู้เรียน (Analyze Learners : A) ขั้นตอนแรกในการวางแผนการเรียนรู้ คือ             
การระบุและวิเคราะห์คุณลักษณะผู้เรียน ได้แก่ 1) คุณลักษณะทั่วไป 2) สมรรถนะเฉพาะของผู้เรียน 
เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ 3) รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 2. ก าหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ (Stae Standards and objectives : S) 
และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีเพ่ือน ามาก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องระบุ
พฤติกรรมที่สังเกตได้ภายใต้พฤติกรรมนั้น รวมทั้งระดับของความรู้และทักษะที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
โดยเงื่อนไขที่ก าหนดจะรวมถึงการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้ และประเมิน
ความส าเร็จตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3. เลือกกลยุทธ์ เทคโนโลยี สื่อและวัสดุอุปกรณ์ (Select Strategies, Technology, 
Media and Materials : S) เป็นการเลือกกลยุทธ์หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้เทคโนโลยี สื่อ 
วัสดุปกรณ ์ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 4. การใช้เทคโนโลยี สื่อและวัสดุอุปกรณ์ (Utilize Technology, Media and Materials : U) 
เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูในการใช้เทคโนโลยี สื่อและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือช่วยให้ผู้เรี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่ การตรวจสอบเทคโนโลยี สื่อและวัสดุอุปกรณ์ การเตรียมเทคโนโลยี  
สื่ออุปกรณ์ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และการเตรียมผู้เรียน และการเตรียมการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 
 5. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Require Learner Participation : R) ควรเป็นกิจกรรม             
ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ ซึ่งในการลงมือปฏิบัติอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
                                                 

 119 จิติมา วรรณศรี, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, 64. 
 120 เรื่องเดียวกัน, 69. 
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กิจกรรมอินเตอร์เน็ต กิจกรรมกลุ่ม การสะท้อนผลอาจมาจากครู คอมพิวเตอร์ เพ่ือนหรือตัวผู้เรียน
เป็นผู้ประเมิน 
 6. การประเมินและการปรับปรุง (Evaluate and Revise : E) หลังจากการด าเนิน
กิจการตามแผนการเรียนรู้ ต้องประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยการประเมินต้องตรวจสอบ
ทั้งระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  และตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้                  
และผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีและสื่อ เมื่อพบว่าผลที่เกิดกับผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ต้องมีการทบทวนปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวต่อไป121 
 บทบาทของผู้บริหารในการผลักดันให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จและมีประสิทธิผล 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานวิชาการ 
 2. ส่งเสริมให้ครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 3. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการ 
 4. ประสานความร่วมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานด้านวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ชุมชน ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น 
 5. การประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา122 
 สรุปได้ว่า  สื่อ แหล่งเรียนและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการจัด 
การเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม           
การใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภทนั้น ครูหรือผู้ใช้สื่อต้องเข้าใจประเภทคุณสมบัติ
ของสื่อประเภทต่างๆ แล้วพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ปลอดภัย และบรรลุจุดมุ่งหมาย  
  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การด าเนินงานบริหารวิชาการโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนเป็น
หน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบและด าเนินการตามภารกิจทั้ง 17 งานโดยตรง ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือส่งผลถึงลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ซึ่งการเป็นคนดีนั้นเน้นคุณค่าทางจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่วนการเป็นคนเก่งนั้นเน้นการฝึกทักษะ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ในการแสวงหาความรู้ให้เชี่ยวชาญ และการเป็นคนมีความสุขนั้น              
เน้นการกระท าที่ก่อให้เกิดความสุขกายและความสุขใจ พร้อมทั้งอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งผู้บริหาร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาการด าเนินงานบริหารวิชาการโรงเรียน            
ให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อส่งผลให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข 
 

                                                 

 121 เรื่องเดียวกัน, 60-71. 
 122 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2555), 21. 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 

ข้อมูลทั่วไป 
วิสัยทัศน์    มุ่งพัฒนาผู้เรยีนให้มีปัญญาเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ด ารงความเป็นไทย  ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 
อัตลักษณ์   สืบสานภูมิปัญญา  มารยาทดี  กีฬาเด่น 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 4. จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
 6. จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
 7. ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามวัฒนธรรมขององค์กร 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. มีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. มกีารบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
 6. มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
 7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียงโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 5. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
 7. พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 
 8. เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ข้อมูลครูและบุคลากร  
ตารางที่ 5 จ านวนครูและบุคลากร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

ประเภทบุคลากร 
เพศ 

ชาย หญิง 
ผู้อ านวยการ 4 1 
ครูประจ าการ 23 52 
ครูอัตราจ้าง 7 11 

รวม 34 64 
 
ข้อมูลนักเรียน   
ตารางที่ 6 จ านวนนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 9 186 189 375 42 
ม.2 9 165 205 370 41 
ม.3 9 204 175 379 42 
รวม 27 555 569 1,024 38 
ม.4 7 100 166 266 38 
ม.5 7 104 152 256 37 
ม.6 7 114 157 271 39 
รวม 21 318 475 793 38 

ปวช. 1 1 19 25 44 44 
ปวช. 2 1 16 15 31 31 
ปวช. 3 1 5 31 36 36 
รวม 3 40 71 111 37 

รวมท้ังหมด 51 913 1,115 2,028   40 
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ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะห่างจากสถานที่ราชการและตลาดดอนเจดีย์                  
1.5 กิโลเมตร เป็นชุมชนบางตา หน้าโรงเรียนติดถนนที่มีร้านค้าและตึกแถว ทิศใต้เป็นร้านค้า               
หลังโรงเรียนเป็นหมู่บ้านจัดสรรและทุ่งนา มีประชากรประมาณ  47,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียน ได้แก่ วัดสระศรีเจริญ หมู่บ้านจัดสรรและทุ่งนา อาชีพหลักของชุมชน คือ ท าการเกษตร ค้าขาย 
รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป                  
คือ เพลงพื้นบ้าน (อีแซว) 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม. 6 อาชีพหลัก คือเกษตรกร (คิดเป็นร้อยละ 50) 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (คิดเป็นร้อยละ 90) ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว  
ต่อปี 27,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 6 คน  
 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

     (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
จากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 

 โอกาส 
 มีแหล่งเรียนรู้ จ านวนมากและหลากหลาย เช่น วัด หอสมุด อนุสาวรีย์ แหล่งเรียนรู้

บริเวณใกล้เคียง ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะโรงเรียน มีสมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิสมาคมผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ
และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน นักเรียนมีความสามารถเฉพาะหลายด้าน มีระบบเทคโนโลยี
และการสื่อสารที่ทันสมัยจ านวนมาก อาคารสถานที่มีความพร้อมและมีสนามฟุตบอลและสระว่ายน้ า
ที่มีมาตรฐานและผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ   

 ข้อจ ากัด 
 การเดินทางนอกเวลาราชการและยานพาหนะ ผู้เรียนส่วนหนึ่งไม่มีความพร้อมในการเรียน 

โรงเรียนมีภาระบทบาทและหน้าที่ด้านต่างๆ นอกเหนือการจัดการเรียนการสอนมาก จ านวนผู้เรียน
ที่มาสมัครเข้าเรียนเกินกว่าที่โรงเรียนต้องการในแต่ละปี  ภาระงานในโรงเรียนมากกว่าบุคลากร                 
ด้านการให้บริการ งบประมาณ การพัฒนาเพ่ือสร้างชื่อเสียงมีจ านวนจ ากัด ก าลังทรัพย์ของผู้ปกครอง
ในการสนับสนุนโรงเรียนมีจ านวนจ ากัด อาคารเรียน เริ่มทรุดโทรม นักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศึกษาต่อที่โรงเรียน ร้อยละ 95 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จาการศึกษาพบว่ามีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 
งานวิจัยในประเทศ 
 สมกติ  บุญยะโพธิ์  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 11 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เมื่อแยกพิจารณา
ตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สถานศึกษาขนาดใหญ่
และสถานศึกษาขนาดกลางมีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกด้าน สถานศึกษาขนาดเล็ก          
มีการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 7 ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน 2) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 3 ขนาดโดยภาพรวมแตกต่าง
ถ้าพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน 8 ด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 ถ้าเปรียบเทียบ
รายคู่พบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กจะแตกต่างกับสถานศึกษาขนาดกลาง           
7 ด้าน สถานศึกษาขนาดเล็กกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 4 ด้าน แต่การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดกลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกัน123 
 เสาวนีย์  เพชรทรัพย์  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร
หลักสูตร ส่วนการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามสถานภาพต าแหน่ง 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน124 
 นุกูล  เวศสุวรรณ์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู   
ต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นต่อการบริหาร 
งานวิชาการโดยรวม 12 ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก โดยเรียงล าดับได้ดังนี้  อันดับ 1                     
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา อันดับ 2 ด้านการแนะแนวการศึกษา อันดับ 3 ด้าน
                                                 

 
123

 สมกิต บุญยะโพธิ์, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (สารนิพนธ์ 
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), ง. 
 124 เสาวนีย์  เพชรทรัพย์ , “การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2549), บทคัดย่อ. 
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อันดับ 4 ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน อันดับ 5                 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับ สถานศึกษาอ่ืน 6 ด้านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อันดับ 7 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อันดับ 8              
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ชุมชน ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา อันดับ 9 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา อันดับ 11 ด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอันดับ 12 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน                    
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน 125  
 สนธยา  เผือกยาน ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ              
ครู ในโรงเรียนทิพรัตน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมใน                     
การบริหารงานวิชาการของครู ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยด้านการตัดสินใจ ด้านการวางแผน             
ด้านการด าเนินงาน และด้านการประเมินผลงานต่อวิชาการทั้ง 9 งาน ได้แก่ งานด้านหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้งานการเรียนการสอน งานวัสดุ ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน            
งานวัดผลประเมินผล ห้องสมุด งานนิเทศทางการศึกษา งานด้านการวางแผนและการด าเนินงานงาน
ส่งเสริมการสอน และงานประชุมอบรมทางวิชาการอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากร ตั้งแต่ 2.07 ถึง 2.38 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การมีส่วนร่วมด้านการด าเนินงาน 
การมีส่วนร่วมด้านการวางแผน การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจและ การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล
ตามล าดับ  และเม่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูตามล าดับอายุ พบว่า 
ครูที่มี อายุ 30 ถึง 50 ปี มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการมากกว่าครูที่มีอายุ 51 ถึง 60 ปีทุกด้าน126  
 กุลฑรี  พิกุลแกม ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า                
1) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม 
เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษา

                                                 

 125นุกูล  เวศสุวรรณ์, “ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย                    
ราชภัฏบุรีรัมย์, 2550), บทคัดย่อ. 
 126สนธยา เผือกยาน, “การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทพ
รัตน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท” (ภาคนิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม, 2550), 87-88. 
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ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยภาพรวมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01127 
 บรรลือ  พลพันธ์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาช่วงชั้นที่ 1-3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูวิชาการ และครูผู้สอน สังกัดส านักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่  1-3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลและเปรียบเทียบผลการเรียน ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและด้านการนิเทศการศึกษา128 
 สมศักดิ์  ชูช่วง ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2                  
การบริหารงานวิชาการ 12 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศ
การศึกษา การแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                     
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันที่จัด
การศึกษา ในภาพรวมทุกด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและด้านที่มีการปฏิบัติมากเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการนิเทศการศึกษา129

                                                 

 127กุลฑรี พิกุลแกม, “การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), ง. 
 

128
 บรรลือ พลพันธ์, “สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 

1-3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครูวิชาการและครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หนองคายเขต 3” (วิทยานิพนธ์ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2550), 148-149. 

 129 สมศักดิ์  ชูช่วง, “การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2551), บทคัดย่อ. 
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 โสภา  วงศ์นาคเพ็ชร์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลวิจัยพบว่า1) การบริหาร               
งานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การพัฒนากระบวน              
การเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริม และสนับสนุน                 
งานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษา และ                    
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ  ตามล าดับ                         
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ อัตราการลาออกกลางคัน 
ของนักเรียนคุณภาพโดยทั่วไป การขาดงานความพึงพอใจในการท างาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
ตามระดับ 3) การบริหารงานวิชาการผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์โดยรวม          
ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01130 
 วสันต์  ปรีดานันต์ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา และอยู่ในระดับปานกลาง 
5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน131 
 

                                                 

 130 โสภา  วงศ์นาคเพ็ชร์, “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
 131 วสันต์ ปรีดานันต์ “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) ง. 
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 วิภา  ทองหง า ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน              
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนวการศึกษา 5) การมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและ 6) สื่อการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนของนักเรียน             
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน
มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และมีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยส่งผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนผลการยืนยันรูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย 132

 วนิดา ค าชมพู ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อ าเภอนาแก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า               
1) ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อ าเภอนาแก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
2) ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอ               
นาแก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่าง          
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน              
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอนาแก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน คือในระดับมาก 
4) ผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน คือ ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็น            
รายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 2 ด้าน ได้แก่                                     
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้133 
 ทิพยาภรณ ์ เตียวเจริญ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตาม            
แนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล โดยรวม           
มีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก   

                                                 

 132 วิภา  ทองหง า, “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
(ดุษฎีนิพนธ์ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 194-195. 

 133 วนิดา  ค าชมภู, “การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอนาแก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม, 2554), บทคัดย่อ. 
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โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับ ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                  
ด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้ องถิ่นและ             
ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ตามล าดับ134  
 ประภัสสร  แป้นหว่าง  ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของ
ผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า                  
1. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามความเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามงาน อยู่ในระดับ
มากทุกงาน เรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) งานบริหารหลักสูตร 2) งานหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตร 3) งานสื่อและนวัตกรรม 4) งานส่งเสริมวิชาการ 5) งานนิเทศภายในและ  
6) งานวัดและประเมินผล 2. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามความเห็น
ของผู้บริหารและครู เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบ การอบรม
สัมมนาในแต่ละปี ขนาดของสถานศึกษาที่สังกัด แหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา และการเข้าร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษา พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 แต่เมื่อจ าแนก               
ตามอายุ ระดับการศึกษา ลักษณะของสถานศึกษา และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี ไม่พบความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ .05135 
 กัมพล  ขันทะวงษ ์ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัย              
มีดังนี้ 1) สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไดแก การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การนิเทศการศึกษา 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยา
เขตปราสาทพญาไผ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน                  
3) แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา มีดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรูความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร, ด าเนินการจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนเรียนรู้ : พัฒนาครู
ให้เข้าใจแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู , วิเคราะห์หลักสูตรและศึกษาผู้เรียน               
เป็นรายบุคคล, จัดท าแผนการจัดการเรียนรูโดยออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน : ก าหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลของ
                                                 

           
134

 ทิพยาภรณ์  เตียวเจริญ, “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1”(วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี , 
2555), 59. 
 

135
 ประภัสสร แป้นหว่าง, “การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของผู้บริหารและครู 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2555), บทคัดย่อ. 
 



100 
 

สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ,วัดผล ประเมินผลเทียบโอนและอนุมัติผลการเรียน ,                    
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา: พัฒนาครูและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา, 
ส่งเสริมจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือใช้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู, 
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา : สร้างความตระหนักความรู
ความเข้าใจแกครแูละผู้ทีเ่กี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศ, แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหน้าที่ใน
กระบวนการนิเทศอย่างชัดเจน, ด าเนินการนิเทศภายในให้มีคุณภาพทั่วถึงต่อเนื่อง เป็นระบบและ          
มีกระบวนการ136 
 นิลวรรณ  วัฒนา ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง  การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน                   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                           
2) การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน และที่ตั้งโรงเรียน 
พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                 
เมื่อจ าแนกตาม สภาพและรูปแบบการจัดชั้นเรียน พบว่า มีสภาพปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการ
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 3) การศึกษาปัญหาพบมากที่สุด ด้านบุคลากรขาดความรู้ในการบริหาร                
งานวิชาการรองลงมาคือ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การขาด
งบประมาณในการพัฒนา มีข้อเสนอแนะคือ การจัดอบรมการท าคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนา
หลักสูตร การติดตามโดยศึกษานิเทศก์ และการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุน                
การบริหาร137 
 วชิราภรณ์  พรมนาทม ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก โดยการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด    
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยผู้ เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬามี่ค่าเฉลี่ยสูงสุด และผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3) การบริหารงาน

                                                 

 136 กัมพล ขันทะวงษ์, “แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขต 
ปราสาทพญาไผ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25,” วารสารศึกษาศาสตร์ 
ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 7, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556) : 1-2. 
 137 นิลวรรณ วัฒนา, “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556), บทคัดย่อ. 
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วิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้านอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05138 
 ศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
1 ด้าน และในด้านการปฏิบัติมาก 16 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ด้าน
การวางแผนงานด้านวิชาการอยู่ในระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการวัดประเมินผล 
และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยู่ในระดับการปฏิบัติมากและด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับปฏิบัติมาก 2) ตามขนาดโรงเรียนพบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวม          
อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการปฏิบัติมากที่สุด 1 ด้าน และในระดับ                
การปฏิบัติมาก 16 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ ด้านการวางแผนงาน 
ด้านวิชาการอยู่ให้ดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการวัด ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก139 
 พรพิมล  ค ามะยอม ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรกดังนี้    
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  ด้านการวัดผล
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก              
ไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ในสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 3) แนวทางการบริหารงานวิชาการ               
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ประกอบด้วย                 

                                                 

 
138

 วชิราภรณ์  พรมนาทม, “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 
 139 ศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน, “สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร    
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557), บทคัดย่อ. 
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3.1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมพัฒนาครู ให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี  ปลูกฝังคุณธรรม และ
ร่วมกับงานนิเทศภายใน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน 3.2 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ควรมุ่งเน้นให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง โดยสร้างแรงจูงใจให้
ครูพร้อมที่จะเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า โดยให้การอบรมปฏิบัติการเ พ่ือพัฒนาครู เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มครู             
ที่ไม่สามารถท างานวิจัยด้วยตนเองได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน 3.3 ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร 
สภาพแวดล้อม ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระวิชา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา140 
 อังคณา  มาศเมฆ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนใน
โรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพ
ผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
แต่ละด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด             
2 ด้าน อยู่ในระดับมาก 16 ด้าน 3) การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล 
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่าง                
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01141 
 จิรพิพรรธ  ธรรมแท้ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า                           
1) การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมัชฌิมเลขคณิต
มากไปหาน้อยดังนี้ 1) การแนะแนวการศึกษา 2) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน           
ผลการเรียน 3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5) การพัฒนา
สื่อและนวัตกรรม 6) การนิเทศการศึกษา 7) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และ 8) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา142  

                                                 

 140 พรพิมล  ค ามะยอม , “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต  3” (วิทยานิพนธ์ศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557), บทคัดย่อ. 
 141 อังคณา  มาศเมฆ, “การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 
 142 จิรพิพรรธ  ธรรมแท้ , “การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), ง. 
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 นิสา  ศูนย์ประทุม ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหาร          
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
อันดับแรก ดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน และการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สวนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด          
คือ การนิเทศการศึกษา 2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ           
คาเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การจัดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 3) แนวทางการพัฒนาการบริหาร        
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการนิเทศการศึกษา 
มีการจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สร้างความตระหนักให้แกครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น 
กระบวนการท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศ เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละ
บุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่น          
ว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชนสูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของ
สถานศึกษาให้สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาใน
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา ตองสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม
และวงจรการพัฒนาคุณภาพ และด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษามีการจัดท าโครงสร้าง
หลักสูตรและสาระวิชาให้สอดคลองกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค ์                   
มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง143 
 สุพรรณี  โสภี ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร           
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูวิชาการต่อสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน           
3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ          
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตามอายุ

                                                 

 143 นิสา ศูนยประทุม, “สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558), บทคัดย่อ. 
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ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ             
.05 4) ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ได้แก่ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ขาดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การวัดประเมินผล ยังใช้วิธีที่ไม่
หลากหลาย ขาดการใช้สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่มีในสถานศึกษา         
ยังน้อยเกินไป ขาดการนิเทศการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สถานศึกษายังไม่ให้ความส าคัญกับ 
การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน และการส่งเสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนยังมีน้อยเกินไป 5) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ
โดยใช้หลักการบริหารตามวงจรการพัฒนาคุณภาพ PDCA โดยยึดแนวทางตามคู่มือการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร การศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จใน 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การด าเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ผู้บริหาร
และคณะครูต้องมีการท าวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
ทางการศึกษาอยู่เสมอ จัดให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ มีการนิเทศ
ภายในโดยผู้บริหารและคณะครูอย่างสม่ าเสมอ มีการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และมีแผนงานการด าเนินโครงการต่างๆ ของสถานศึกษาที่เน้นการให้
ความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนและผู้ปกครอง144 
 อาทิตยา  วงศ์ศา ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัย 
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา              
เป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1)  การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้                 
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนใช้ในสถานศึกษา 4) การพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 5) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 6) การวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 7) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 8) การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 9) การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
10) การแนะแนว 11) การนิเทศการศึกษา 12) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 13) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 14) การส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานประกอบการ และสถานที่               
ที่จัดการศึกษา 15) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 16) การประสาน          

                                                 

 144 สุพรรณี โสภี, “สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558), บทคัดย่อ. 
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ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ าแนกตาม
ต าแหน่งพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คืออยู่ในระดับมาก และจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
คืออยู่ในระดับมาก145 
 ฉัตรสุดา อมรชาติ ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
อ าเภอสุคิริน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหาร 
งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอสุคิริน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 จ าแนกตามเพศและประสบการณ์การท างาน ประชากร คือ ข้าราชการครูจ านวน 
156 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.976 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและ
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า               
1) คะแนนเฉลี่ยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอสุคิริน ส านักงานเขตพ้ืนที่            
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.68, S.D.=0.18) และ 2) ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอสุคิริน ส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จ าแนกตามเพศ และ ประสบการณ์การท างานพบว่า ภาพรวมไม่
แตกต่างกัน146 
 สุทธิลักษณ์  ผูกพัน ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า                            
1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมาเขต 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติ
สูงสุด คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 2) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4 ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ด้านการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้            
ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

                                                 

 145 อาทิตยา วงศ์ศา, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3,” วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 4, 1 (เมษายน-กันยายน 2558) : 42-45.  
 

146
 ฉัตรสุดา อมรชาติ, “การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอสุคิริน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 2,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส                
ราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 1. 
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การศึกษาในสถานศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ                
มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับด้านอ่ืนๆ มีการปฏิบัติไม่
แตกต่างกัน147 
 กันต์ฤทัย  นามมาลา ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบ             
โอนผลการศึกษา ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้148 
 วัชรินทร์  ปะนามะเก ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า             
1. สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับของสภาพการบริหารงานวิชาการจากด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปน้อย ได้แก่ 1) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 3) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4) ด้านการนิเทศการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 7) ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 8) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. ปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษามีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง             
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุด 3 ล าดับ ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 3) ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้149 
 กิ่งแก้ว  เฟ่ืองศิลา ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 
(ศรีวิทยากร) ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 11 ด้าน โดยเรียงล าดับ                    
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

                                                 

 
147

 สุทธิลักษณ์ ผูกพันธ์, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4,” วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาการบริหาร
การศึกษา 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 32. 
 148 กันต์ฤทัย  นามมาลา, “แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558), 137. 
 149 วัชรินทร์ ปะนามะเก, “การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558), 162-164. 
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การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหรือ 
การด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การนิเทศการศึกษา  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้   การแนะแนว  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  และอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ การวางแผนงานด้านวิชาการ  การประสานความร่วมมือใน    
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  การส่งเสริมชุมชนให้
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและการพัฒนาและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา150 
  
งานวิจัยต่างประเทศ 
 มาร์ค (Mark)  ศึกษาพบว่า  ปัจจัยสู่ความส าเร็จของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงเรียน
ประกอบด้วยการบริหารจัดการของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในภารกิจต่าง ๆ การใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การด าเนินงาน การประสานงานที่ดี   มีงบประมาณเพียงพอ การมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้อง          
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และการพัฒนา   
การสอนของครู151 
 อีลิค (Eric) ศึกษาพบว่า  แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร คือ                                          
การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาครู เพ่ือสร้างและพัฒนาทักษะของครูในการจัดการเรียน
การสอน ให้ครูมีการท าวิจัยและเป็นครูมืออาชีพที่แท้จริง โดยมีเกณฑ์ดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครูน าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน 
ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจให้ครูในการปฏิบัติงาน152 
 
 
 

 
 

                                                 

 
150 กิ่งแก้ว  เฟ่ืองศิลา, “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)”                

(การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2558), ง. 
 

151 Mark, Stansfield, “A Best Practices For School,” Higher  Education 12, 
4 (October 2008) : 130-145. 
 152 Erice, Hirsch, “Promotion Best Practices in Virtual Campuses,” AACE 
Journal 17, 3 (July 2009) : 75-92. 
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สรุป 
 
 จากผลการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่งและจัดว่าเป็นหัวใจหลักใน               
การบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการตาม
แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมุ่งให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการและจัดการศึกษาโดยอิสระ  
คล่องตัว เต็มตามศักยภาพ จ าแนกออกเป็น 17 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้              
6) การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี      
เพ่ือการศึกษา  
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บทที่ 3 
   
 การด าเนินการวิจัย  

 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 2) เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใช้บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ประชากร แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) กลุ่มบริหาร จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  2) กลุ่มครูปฏิบัติการสอน จ านวน 60 คน และ 3) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานวิชาการ ตามกรอบแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงก าหนดแนวทางและรายละเอียดต่างๆ ของ
การวิจัยซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ก าหนด

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที ่1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 

วรรณกรรม รวมทั้งรายงานการวิจัยหรือรายงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลที่ได้จัดท า 
โครงร่างงานวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา น าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อภาควิชาการบริหาร
การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการตามโครงการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดสร้างเครื่องมือส าหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล พัฒนา และทดสอบเครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง โดยขอหนังสือรับรองจากภาควิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือติดต่อขอ
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อนุญาตเก็บข้อมูล และน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ท าการวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการร่างรายงานผลงานวิจัยเสนอต่ออาจารย์        
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือขอค าแนะน าตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วจัดท ารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 

  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 เพ่ือให้งานวิจัยเรื่อง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดต่างๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย  
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับขอบข่ายเชิงอ้างอิงที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1  
ดังนั้น แบบแผนการวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive reseach) ที่มีแผนแบบการวิจัย
ในลักษณะของการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว  ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non – experimental 
case study )  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     R หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
                X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
                O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
 
 

                                O 

 

 

      R                    X 
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ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รวมทั้งสิ้น จ านวน 93 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม           
1) กลุ่มบริหาร จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับชั้น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  2) กลุ่มครูปฏิบัติการสอน จ านวน 60 คน และ 3) กลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน ทั้งนี้ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู  
 
กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)1 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 76 คน          
ซึ่งการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) ตามต าแหน่งของ
บุคลากร ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7 
  

ตารางที่  7  แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรที่ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 17 ด้าน ดังนี้ 
                                                           

 1Robert Krejcie, and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for Reserch 
Activities,” Journal for Educational and Psychological Measurement 30, (November. 
1970) : 608 

 

ต าแหน่งบุคลากรในโรงเรียน 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
กลุ่มบริหาร 20 16 
ครูปฏิบัติการสอน 60 49 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 11 

รวม 93 76 
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 2.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น หมายถึง การวิเคราะห์กรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้น  วิเคราะห์
หลักสูตรสถานศึกษา ก าหนดจุดเน้น ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน จัดท า
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและท้องถิ่น 
 2.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน วางแผน
งานด้านวิชาการ โดยรวบรวมข้อมูล การก ากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่                 
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและการใช้สื่อ การส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 2.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าแผนการเรียนรู้ทุก             
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
ของตนเอง การศึกษา วิเคราะห์ การจัดโครงสร้างหลักสูตร สาระการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การน าหลักสูตรไปใช้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 
 2.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การก าหนด
ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับประเทศ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของ
สถานศึกษา การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และอนุมัติผลการเรียนเพ่ือใช้ในการอ้างอิง 
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น จัดระบบ
สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผล อนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน  
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 2.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง การก าหนดนโยบาย
และแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน             
ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวน          
การวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น การผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหา 
ที่ตนสนใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนครูน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างพอเพียง จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน             
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัด                
การเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาทั้งใน
และนอกสถานศึกษาและในต่างประเทศ 
 2.9 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้
เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลในการนิเทศ เพ่ือเป็น              
การพัฒนา ปรับปรุง วิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและตัวครู จัดการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึง และต่อเนื่องเป็นระบบ โดยเชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.10 การแนะแนว หมายถึง การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็น
องค์ประกอบส าคัญ โดยให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กร แนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาให้ชัดเจน สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนว พร้อมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาครูในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ดูแล ก ากับ 
นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนว และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
ความร่วมมือและความเข้าใจอันดี ระหว่างครู ผู้ปกครองและชุมชน ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่าง
สถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน โดยเชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 2.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของชุมชน จัดระบบบริการและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารให้
เอ้ือต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดเพื่อรองรับการประเมิน
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ภายนอก จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 2.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสถาบันอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน ศึกษา ส ารวจความต้องการและ
สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
 2.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
หมายถึง การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่นๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ เป็นต้น 
 2.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน                
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา หมายถึง การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่ร่วมกันจัดการศึกษา 
และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว องค์กรและสถาบันต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันสังคมอ่ืนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 2.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบเพ่ือจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน จัดท าร่างระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกัน ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
น าไปแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 2.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ 
คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดท า
หนังสือเรียนหรือหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอน ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่าน
ประกอบ ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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 2.17 การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การจัดให้มีการร่วมกันก าหนด
นโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา  
พัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ  
แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยน าแบบสอบถามของ นางกิ่งแก้ว เฟ่ืองศิลา ที่ท าการศึกษางานวิจัย                     
เรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 12 มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือก               
ทีก่ าหนดไว้ให้ (force choice) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานงานวิชาการ ตามกรอบแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็น 17 ด้าน คือ 1) การพัฒนา
หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ        
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา             
10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

                                                           

 2 นางกิ่งแก้ว  เฟ่ืองศิลา  “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1” (สารนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 159-167. 
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 ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ 5 ระดับของ 
ลิเคอร์ท (Likert’s rating scale)3 โดยผู้วิจัยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ มีความหมาย
ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก                         
ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง                    
ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย                      
ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด                  
ให้มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้สามารถตรวจสอบและวัดได้ตามขอบเขตของการวิจัย  และบรรลุ
วัตถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงด าเนินการสร้างเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถาม  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  จากเอกสารทางวิชาการ  ต ารา  
ข้อมูลจากรายงานการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  มาประมวลก าหนดกรอบความคิดและหลักการที่ใช้ โดยน ามา
ก าหนดเป็นหัวข้อเพ่ือสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมในรายละเอียดที่ต้องการศึกษาตามจุดมุ่งหมาย   
 ขั้นตอนที่ 2 งานวิจัยนี้ได้น าแบบสอบถามของ นางกิ่งแก้ว  เฟ่ืองศิลา4 ที่ศึกษาการวิจัยเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.985 เพ่ือใช้
เป็นแบบสอบถามของงานวิจัยนี้  

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่เห็นชอบแล้วไปเก็บตัวอย่างจริง  กับบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 
 
 

                                                           
3 Rensis Likert, “The Human Organization,” (New York : McGraw-Hill, 1961), 55.  
4 นางกิ่งแก้ว  เฟ่ืองศิลา  “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1” (สารนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 159. 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้ปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ  
ผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือท าหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 จ านวน 76 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 2. ผู้วิจัยน าหนังสือที่ภาควิชาการบริหารการศึกษาออกให้ เรียนถึงผู้อ านวยการโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถาม
คืนด้วยตนเอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา    
 2. จัดระบบข้อมูลและลงรหัส ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 3. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณค่าสถิต ิเพ่ือท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 4.  เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามข้อมูลวัตถุประสงค์การวิจัยที่ศึกษาและข้อค าถาม              
ที่ต้องการทราบในการวิจัยครั้ง  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ในรายละเอียดเกี่ยวกับ 
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่  และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน ใช้ค่าความถี่  
(freqency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic  mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) 
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 ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 ได้น าค่ามัชฌิมเลขคณิตของน้ าหนักที่ได้มาเทียบเคียงกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)5 ไว้ดังนี้ 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อย 
 ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใช้
สถิติการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในกรณีที่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ใช้การเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Sheffe’s test) 
ทดสอบความแตกต่างรายคู่  
 

สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ  
1) เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  2) เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการ
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มบริหาร จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 60 คน และ 
3) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 93 คน กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 76 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามกรอบแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี 17 งาน ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  8) การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  14) การส่งเสริมและสนับสนุน                
                                                           

5 John W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood Cliffs : Prentice- Hall 
Inc., 2006), 310. 
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งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์              
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (freqency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)                     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) 
และหากพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้การเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีการของ                  
เชฟเฟ่ (Sheffe’s test)  
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บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  2) เพ่ือทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง                    
คือ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 76 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน  76 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้    

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที ่ 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม 1) กลุ่มบริหาร จ านวน  16 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศกึษา รองผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) กลุ่มครูปฏิบัติการสอน จ านวน 49 คน และ 3) กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
11 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์
ในต าแหน่งปัจจุบัน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)                           
ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
 



 
 

 

ตารางที ่8  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่  และประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
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ประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 
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ร จ านวน 
5 11 16 2 2 1 11 16 0 11 5 0 16 16 - - 16 15 1 0 0 16 

ร้อยละ 
6.58 14.47 21.05 2.63 2.63 1.32 14.47 21.05 0.00 14.47 6.58 0.00 21.05 21.05 - - 21.05 19.73 1.32 0.00 0.00 21.05 

คร
ูปฏ

ิบัติ
กา

ร
สอ

น 

จ านวน 
19 30 49 10 14 5 20 49 0 35 14 0 49 - 49 - 49 18 9 10 12 49 

ร้อยละ 
25 39.48 64.48 13.16 18.42 6.58 26.32 64.48 0.00 46.06 18.42 0.00 64.48 - 64.48 - 64.48 23.69 11.84 13.16 15.79 64.48 

คณ
ะก

รร
ม 

กา
ร ฯ

 

จ านวน 
10 1 11 0 1 4 6 11 2 7 1 1 11 - - 11 11 11 0 0 0 11 

ร้อยละ 
13.15 1.32 14.47 0.00 1.32 5.26 7.89 14.47 2.63 9.20 1.32 1.32 14.47 - - 14.47 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 14.47 

รวม 34 42 76 12 17 10 37 76 2 53 20 1 76 16 49 11 76 44 10 10 12 76 

ร้อยละ 44.74 55.26 100 15.79 22.37 13.16 48.68 100 2.63 69.74 26.31 1.32 100 21.05 64.48 14.47 100 57.89 13.16 13.16 15.79 100 

ผูต้อบ
แบบ
สอบ 
ถาม 

สถานภาพ
ส่วนบคุคล 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 76 คน ประกอบด้วย กลุ่มบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 โดยเป็นเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.58 และเป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.47  มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.63  มีอายุ 30- 40 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น 2.63 มีอายุ 41- 50 ปี จ านวน 1 คน 
คิดเป็น 1.32 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.47 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.47 และมีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 5 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 6.58 มีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบันไม่เกิน 10 ปี จ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 
และมีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 11 -20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 ครูปฏิบัติ                  
การสอน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 64.48 โดยเป็นเพศชาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00 เป็นเพศหญิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 39.48  มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 10 คน              
คิดเป็นร้อยละ 13.16  มีอายุ 30-40 ปีจ านวน 14 คน คิดเป็น 18.42  มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 5 คน 
คิดเป็น 6.58 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32  มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 46.06  และมีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.42 มีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบันไม่เกิน 10 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 23.69 
มีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบัน 11-20 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.84 มีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งปัจจุบัน 21-30 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 และมีประสบการณ์ในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 31 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.47 โดยเป็นเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 เป็น
เพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32  มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น 1.32  มีอายุ 
41-50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น 5.26 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.89              
มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 มีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 
และมีระดับการศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.32 มีประสบการณ์ในต าแหน่ง
ปัจจุบันไม่เกิน 10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.47  
 
 



 
 

 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 จากการวิเคราะห์ระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 ว่าอยู่ในระดับใด 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและจ าแนกตามผลการปฏิบัติ                    
งานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์จากค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่า              
ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 9-26 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่  9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม  

 
 

ผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

3.56 1.08 มาก 3.54 0.87 มาก 4.00 0.45 มาก 3.61 0.88 มาก 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 3.80 1.02 มาก 3.70 0.72 มาก 4.06 0.40 มาก 3.77 0.76 มาก 

3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

4.05 0.67 มาก 3.87 0.64 มาก 4.07 0.43 มาก 3.94 0.62 มาก 

4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

4.05 0.82 มาก 3.84 0.62 มาก 4.00 0.52 มาก 3.91 0.65 มาก 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.02 0.81 มาก 3.73 0.64 มาก 3.89 0.66 มาก 3.82 0.68 มาก 

6. การวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

4.02 0.77 มาก 4.03 0.76 มาก 4.20 0.57 มาก 4.07 0.73 มาก 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

3.63 0.61 มาก 3.33 0.51 ปานกลาง 3.64 0.38 มาก 3.44 0.53 ปานกลาง 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ 

3.86 0.69 มาก 3.69 0.82 มาก 3.80 0.58 มาก 3.74 0.76 มาก 



 
 

 
 

ตารางที่  9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (ต่อ)  

 

 
ผลการปฏิบัติงานวิชาการ 

 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

9. การนิเทศการศึกษา 3.65 0.75 มาก 3.28 0.65 ปานกลาง 3.58 0.62 มาก 3.40 0.68 ปานกลาง 

10. การแนะแนว 3.89 0.89 มาก 3.78 0.81 มาก 3.84 0.70 มาก 3.81 0.80 มาก 

11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

3.95 0.85 มาก 3.92 0.70 มาก 3.95 0.80 มาก 3.93 0.74 มาก 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 

3.65 0.68 มาก 3.40 0.66 ปานกลาง 3.55 0.49 มาก 3.47 0.64 ปานกลาง 

13. การประสานความร่วมมือใน   
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 

3.75 0.70 มาก 3.73 0.92 มาก 4.00 0.93 มาก 3.77 0.84 มาก 

14. การส่งเสริมและสนับสนุน               
งานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

3.78 0.73 มาก 3.79 0.86 มาก 3.89 0.50 มาก 3.80 0.79 มาก 



 
 

 
 

 
ตารางที่ 9  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวม (ต่อ)  
 

 
 
 

 
ผลการปฏิบัตงิานวิชาการ 

 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

15. การจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  
ของสถานศึกษา 

3.79 0.69 มาก 3.75 0.95 มาก 3.97 0.86 มาก 3.79 0.88 มาก 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

3.98 0.61 มาก 3.88 0.82 มาก 4.18 0.70 มาก 3.94 0.76 มาก 

17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

3.83 0.74 มาก 3.69 0.86 มาก 3.94 0.74 มาก 3.75 0.82 มาก 

รวม 3.84 0.68 มาก 3.70 0.63 มาก 3.91 0.51 มาก 3.76 0.62 มาก 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.76, S.D. = 0.62) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 14 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน               
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนิน                
การเทียบโอนผลการเรียน ( x = 4.07, S.D. = 0.73) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา                              
( x = 3.94, S.D. = 0.62) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา ( x = 3.94, S.D. = 0.76) 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ( x = 3.93, S.D. = 0.74)         
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( x = 3.91, S.D. = 0.65) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้                    
( x = 3.82, S.D. = 0.68) การแนะแนว ( x = 3.81, S.D. = 0.80) การส่งเสริมและสนับสนุน               
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา               
( x = 3.80,  S.D. = 0.79)  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา      
( x = 3.79, S.D. = 0.88) การวางแผนงานด้านวิชาการ ( x = 3.77, S.D. = 0.76) การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ( x = 3.77, S.D. = 0.84) การพัฒนา
และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ( x = 3.75, S.D. = 0.82) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้          
( x = 3.74, S.D. = 0.76) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา                 
สาระหลักสูตรท้องถิ่น ( x = 3.61, S.D. = 0.88) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ               
( x = 3.47, S.D. = 0.64) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ( x = 3.44, S.D. = 0.53) 
การนิเทศการศึกษา ( x = 3.40, S.D. = 0.68) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.53-0.88 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 10  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น            

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

 

1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดท าขึน้ 

3.50 1.16 มาก 3.53 0.96 มาก 3.91 0.30 มาก 3.58 0.94 มาก 

2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อก าหนดจุดเน้นทีส่ถานศึกษา
ให้ความส าคัญ 

3.81 1.11 มาก 3.69 0.92 มาก 4.18 0.60 มาก 3.79 0.93 มาก 

3. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและ
ชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

3.44 1.21 
ปาน
กลาง 

3.47 0.87 
ปาน
กลาง 

3.91 0.70 มาก 3.53 0.93 มาก 

4. การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิน่ของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

3.50 1.10 มาก 3.47 0.96 
ปาน
กลาง 

4.00 0.63 มาก 3.55 0.96 มาก 

รวม 3.56 1.08 มาก 3.54 0.87 มาก 4.00 0.45 มาก 3.61 0.88 มาก 



 

 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.61, S.D. = 0.88)      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยดังนี้  วิ เคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้นที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ                          
( x = 3.79, S.D. = 0.93) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดท าขึ้น ( x = 3.58, S.D. = 0.94) การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น ( x = 3.55, S.D. = 0.96) 
และการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลจัดท าสาระ  
การเรียนรู้ท้องถิ่น ( x = 3.53, S.D. = 0.93) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า               
อยู่ระหว่าง  0.93-0.96 หมายความว่า  มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาตาม                             
ต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 

กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                  
( x = 3.56, S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงอันดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้   วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้นที่
สถานศึกษาให้ความส าคัญ ( x = 3.81, S.D. = 1.11) การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น                
( x = 3.50, S.D. = 1.10) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดท าขึ้น ( x = 3.50, S.D. = 1.16) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ การศึกษาและวิเคราะห์                     
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น                                          
( x = 3.44, S.D. = 1.21) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 1.10-1.21 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี                   
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหรือ
การด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
( x = 3.54, S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียงอันดับ                
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้นที่
สถานศึกษาให้ความส าคัญ ( x = 3.69, S.D. = 0.92) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้น ( x = 3.53, S.D. = 0.96) และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ           
คือ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลจัดท า                     
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( x = 3.47, S.D. = 0.87) การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา                     
ให้ สอดคล้ องกับสภาพปัญหา ความต้ องการของผู้ เ รี ยน ผู้ ปกครอง ชุ มชนและท้ องถิ่ น                                          
( x = 3.47, S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.87-0.96 



 

 
 

หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                   
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น                      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ
ก าหนดจุดเน้นที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ ( x = 4.18, S.D. = 0.60) การจัดท าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ท้องถิ่น ( x = 4.00, S.D. = 0.63) วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดท าขึ้น ( x = 3.91, S.D. = 0.30) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ( x = 3.91, S.D. = 0.70) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.93-0.96 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูล
ค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 11  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ  

 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การวางแผนงานด้านวิชาการ  
1. การก าหนดแนวทางการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 3.94 1.12 มาก 3.67 0.83 มาก 4.00 0.45 มาก 3.78 0.86 มาก 
2. การก าหนดแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3.88 1.26 มาก 3.57 0.76 มาก 4.00 0.63 มาก 3.70 0.88 มาก 
3. การก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3.56 1.26 มาก 3.61 0.81 มาก 4.09 0.54 มาก 3.67 0.90 มาก 
4. การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 
3.75 0.93 มาก 3.88 0.78 มาก 4.27 0.65 มาก 3.91 0.80 มาก 

5. การก าหนดแนวทางการพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.81 0.91 มาก 3.80 0.94 มาก 4.18 0.60 มาก 3.86 0.89 มาก 
6. การก าหนดแนวทางการพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 3.88 1.20 มาก 3.67 0.99 มาก 3.82 0.60 มาก 3.74 0.99 มาก 

รวม 3.80 1.02 มาก 3.70 0.72 มาก 4.06 0.40 มาก 3.77 0.76 มาก 



 

 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.77, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ( x = 3.91, S.D. = 0.80)  การก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้               
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ( x = 3.86, S.D. = 0.89) การก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร      
สถานศึกษา ( x = 3.78, S.D. = 0.86) การก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้                            
( x = 3.74, S.D. = 0.99) การก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( x = 3.70, S.D. = 0.88) 
การก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ( x = 3.67, S.D. = 0.90) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง  0.86-0.99 หมายความว่า                
มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น                 
ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 

กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการวางแผนงาน            
ด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80, S.D. = 1.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า             
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  การก าหนดแนวทาง                        
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( x = 3.94, S.D. = 1.12)  การก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ( x = 3.88, S.D. = 1.20) การก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ( x = 3.88, S.D. = 1.26) การก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา                       
( x = 3.81, S.D. = 0.91) การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา            
( x = 3.75, S.D. = 0.93) การก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน             
( x = 3.56, S.D. = 1.26) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.91-1.26 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                       
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการวางแผน
งานด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.70, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  การก าหนด
แนวทางการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( x = 3.88, S.D. = 0.78) การก าหนด                
แนวทางการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ( x = 3.80, S.D. = 0.94) การก าหนด                
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( x = 3.67, S.D. = 0.83) การก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ( x = 3.67, S.D. = 0.99) การก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน ( x = 3.61, S.D. = 0.81) การก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้             
( x = 3.57, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.76-0.99 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                      
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 



 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( x = 4.27, S.D. = 0.65) 
การก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ( x = 4.18, S.D. = 0.60) การก าหนด
แนวทางการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ( x = 4.09, S.D. = 0.54) การก าหนด                      
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( x = 4.00, S.D. = 0.45) การก าหนดแนวทางการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ( x = 4.00, S.D. = 0.63) การก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มี              
แหล่งเรียนรู้ ( x = 3.82, S.D. = 0.60)  เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.45-0.65 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลปานกลาง แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 12  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการจัดการเรียนการสอน                 
ในสถานศึกษา 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
1. การจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ 4.50 0.63 มาก 4.22 0.72 มาก 4.45 0.52 มาก 4.32 0.68 มาก 
2. การจัดการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระ การเรียนรูทุ้กช่วงชัน้  

ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ และพฒันา
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.13 0.72 มาก 3.86 0.79 มาก 4.18 0.60 มาก 3.96 0.76 มาก 

3. การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 4.06 1.00 มาก 3.94 0.78 มาก 4.09 0.30 มาก 3.99 0.77 มาก 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เอ้ือต่อ   

การเรียนรู ้
3.81 0.98 มาก 3.92 0.70 มาก 3.73 0.91 มาก 3.87 0.79 มาก 

5. การส่งเสริมการวิจัยและพฒันาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ   
การเรียนรู ้

3.75 0.86 มาก 3.43 1.04 ปาน
กลาง 

3.91 0.54 มาก 3.57 0.96 มาก 

รวม 4.05 0.67 มาก 3.87 0.64 มาก 4.07 0.43 มาก 3.94 0.62 มาก 



 
 

 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.94, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดท าแผนการเรียนรู้              
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 4.32, S.D. = 0.68)  การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน             
( x = 3.99, S.D. = 0.77) การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
( x = 3.96, S.D. = 0.76) การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
( x = 3.87, S.D. = 0.79) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
( x = 3.57, S.D. = 0.96) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.68-0.96 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                        
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 

กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียน                   
การสอนในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดท า
แผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 4.50, S.D. = 0.63)  การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนาคุณธรรม   
น าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 4.13, S.D. = 0.72) การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ( x = 4.06, S.D. = 1.00) การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ             
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ( x = 3.81, S.D. = 0.98) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน                  
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 3.75, S.D. = 0.86) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.63-1.00 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการวางแผน
งานด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.87, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก 
ไปหาน้อยดังนี้ การจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 4.22, S.D. = 0.72)  การใช้สื่อ
และแหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ( x = 3.94, S.D. = 0.78) การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ( x = 3.92, S.D. = 0.70) การจัดการเรียนการสอนทุก                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนา
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.86, S.D. = 0.79) การส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 3.43, S.D. = 1.04) ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0 .70-1.04 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 



 
 

 
 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 

ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.07, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 4.45, S.D. = 0.52) การจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและพัฒนา
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 4.18, S.D. = 0.60) การใช้สื่อและ     
แหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ( x = 4.09, S.D. = 0.30) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียน                  
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 3.91, S.D. = 0.54) การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ( x = 3.73, S.D. = 0.91) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.30-0.91 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่า                       
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.44 0.73 มาก 3.98 0.75 มาก 4.09 0.70 มาก 4.09 0.75 มาก 

2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้          
ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศกึษา 

3.94 1.12 มาก 3.92 0.70 มาก 4.00 0.78 มาก 3.93 0.81 มาก 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนให้เหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน 

4.19 0.75 มาก 3.78 0.74 มาก 3.82 0.60 มาก 3.87 0.74 มาก 

4. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และรายงานผลต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.63 1.15 มาก 3.69 0.87 มาก 4.09 0.70 มาก 3.74 0.92 มาก 

รวม 4.05 0.82 มาก 3.84 0.62 มาก 4.00 0.52 มาก 3.91 0.65 มาก 



 
 

 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x = 3.91, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( x = 4.09, S.D. = 0.75)  การมีส่วนร่วมของ       
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ( x = 3.93,  S.D. = 0.81)              
การจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ( x = 3.87,  S.D. = 0.74)                    
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ( x = 3.74, S.D. = 0.92) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.74-0.92 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 

กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ               
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( x = 4.44, S.D. = 0.73) 
การจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ( x = 4.19, S.D. = 0.75) 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา                       
( x = 3.94, S.D. = 1.12) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงาน
ผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( x = 3.63, S.D. = 1.15) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.73-1.15 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.84, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( x = 3.98, S.D. = 0.75)  
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา             
( x = 3.92, S.D. = 0.70) การจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน                
( x = 3.78, S.D. = 0.74) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
รายงานผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( x = 3.69, S.D. = 0.87) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา                 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.70-0.87 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูล
ค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( x = 4.09, S.D. = 0.75)                  



 
 

 
 

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ( x = 4.09, S.D. = 0.70) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ให้   
ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา ( x = 4.00, S.D. = 0.78) การจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนให้
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ( x = 3.82, S.D. = 0.60) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60-0.78 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  



 

 
 

 
ตารางที่ 14  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้  
1. การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้องกับความสนใจและ           

ความถนัดของผู้เรียนโดยค านงึถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.13 0.72 มาก 3.73 0.70 มาก 3.82 0.87 มาก 3.83 0.74 มาก 

2. การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา 

3.88 0.96 มาก 3.59 0.76 มาก 3.91 0.83 มาก 3.70 0.82 มาก 

3. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเปน็ รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.94 1.00 มาก 3.78 0.80 มาก 3.91 0.70 มาก 3.83 0.82 มาก 

4. การจัดการเรียนการสอน โดยบรูณาการสาระความรู้ต่างๆ รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์             
ไว้   ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

4.13 0.96 มาก 3.84 0.75 มาก 3.91 0.70 มาก 3.91 0.79 มาก 

รวม 4.02 0.81 มาก 3.73 0.64 มาก 3.89 0.66 มาก 3.82 0.68 มาก 



 

 
 

 
จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้                      
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x = 3.82, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
สาระความรู้ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 3.91, S.D. = 0.79)  การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ( x = 3.83, S.D. = 0.74) การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 
และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( x = 3.83, S.D. = 0.82)  การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ( x = 3.70, S.D. = 0.82) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.74-0.82 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 

กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ งานวิชาการ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดเนื้อหา
สาระ กิจกรรม สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ( x = 4.13, S.D. = 0.72) การจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการสาระความรู้ต่างๆ รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้                        
( x = 4.13, S.D. = 0.96) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( x = 3.94, S.D. = 1.00) การฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา              
( x = 3.88, S.D. = 0.96) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.72-1.00 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี                  
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.73, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัด                
การเรียนการสอน โดยบูรณาการสาระความรู้ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 3.84, S.D. = 0.75) การจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และ                 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( x = 3.78, S.D. = 0.80)  การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ( x = 3.73, S.D. = 0.70) 
การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ



 

 
 

แก้ไขปัญหา ( x = 3.59, S.D. = 0.76) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.70-0.80 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.89, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย               
ดังนี้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น                   
รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ( x = 3.91, S.D. = 0.70) การจัดการเรียนการสอน โดย
บูรณาการสาระความรู้ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( x = 3.91, S.D. = 0.70) การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัด                   
การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ( x = 3.91, S.D. = 0.83)       
การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึง                   
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( x = 3.82, S.D. = 0.87) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่า อยู่ระหว่าง 0.70-0.87 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
1. การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 
3.75 1.07 มาก 3.92 0.93 มาก 4.18 0.75 มาก 3.92 0.94 มาก 

2. การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
และประเมินผลของสถานศึกษา 

4.00 1.10 มาก 4.04 0.98 มาก 4.45 0.52 มาก 4.09 0.96 มาก 

3. การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และอนุมัติผลการเรียน
ถูกต้องตามระเบียบ 

4.19 0.91 มาก 4.02 0.80 มาก 4.09 0.70 มาก 4.07 0.81 มาก 

4. การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น 4.44 0.81 มาก 4.31 0.71 มาก 4.18 0.75 มาก 4.32 0.73 มาก 
5. การจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการเทียบโอน    

ผลการเรียน 
4.19 0.83 มาก 3.88 0.86 มาก 4.09 0.70 มาก 3.97 0.83 มาก 

รวม 4.02 0.77 มาก 4.03 0.76 มาก 4.20 0.57 มาก 4.07 0.73 มาก 



 
 

 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ                                     
เทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x = 4.07, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง อันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้                        
การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น ( x = 4.32, S.D. = 0.73)  การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ( x = 4.09, S.D. = 0.96) การวัดผล 
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และอนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ ( x = 4.07, S.D. = 0.81) 
การจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน ( x = 3.97, S.D. = 0.83)  
การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ ( x = 3.92, S.D. = 0.94) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง  0.73-0.96 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่ง
หน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการวัดผล ประเมินผล        
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณา               
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  
การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น ( x = 4.44, S.D. = 0.81) การจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและ
ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน ( x = 4.19, S.D. = 0.83) การวัดผล ประเมินผล เทียบโอน
ประสบการณ์และอนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ ( x = 4.19, S.D. = 0.91) การจัดท าเอกสาร
หลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ( x = 4.00, S.D. = 1.10) 
การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ ( x = 3.75, S.D. = 1.07) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง  0.81-1.10 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.03, S.D. = 0.76) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยดังนี้  การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น ( x = 4.31, S.D. = 0.71) การจัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ( x = 4.04, S.D. = 0.98) 
การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และอนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ                            
( x = 4.02, S.D. = 0.80) การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ( x = 3.92, S.D. = 0.93) การจัดระบบ
สารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน ( x = 3.88, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.71-0.98 หมายความว่า มีการกระจายของ



 
 

 
 

ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                         
( x = 4.20, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับ                
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ( x = 4.45, S.D. = 0.52) การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ                              
( x = 4.18, S.D. = 0.75) การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น ( x = 4.18, S.D. = 0.75) การวัดผล 
ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์และอนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ ( x = 4.09, S.D. = 0.70)                  
การจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน ( x = 4.09, S.D. = 0.70) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.52-0.75 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลปานกลาง แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน                      

 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 16  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
1. การก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน 
3.63 0.81 มาก 3.35 0.93 ปาน

กลาง 
3.73 0.47 มาก 3.46 0.62 ปาน

กลาง 
2. การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูป          

การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวจิัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ 
3.81 0.91 มาก 3.37 0.98 ปาน

กลาง 
3.55 0.52 มาก 3.49 0.76 ปาน

กลาง 
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 3.50 0.52 มาก 3.24 0.48 ปาน

กลาง 
3.55 0.52 มาก 3.34 0.51 ปาน

กลาง 
4. การผสมผสานและบูรณาการความรู้อย่างหลากหลายเพื่อ               

การพัฒนาการเรียนรู้ 
3.56 0.63 มาก 3.37 0.81 ปาน

กลาง 
3.73 0.47 มาก 3.46 0.74 ปาน

กลาง 

รวม 3.63 0.61 มาก 3.33 0.51 
ปาน
กลาง 

3.64 0.38 มาก 3.44 0.53 
ปาน
กลาง 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x = 3.44, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้                 
การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ        
ในการเรียนรู้  ( x = 3.49, S.D. = 0.76)  การก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ( x = 3.46, S.D. = 0.62) การผสมผสาน                         
และบูรณาการความรู้อย่างหลากหลายเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  ( x = 3.46, S.D. = 0.74) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ( x = 3.34, S.D. = 0.51) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.51-0.76 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลปานกลาง แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่ง
หน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.63, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญ
ในการเรียนรู้  ( x = 3.81, S.D. = 0.91)  การก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ( x = 3.63, S.D. = 0.81) การผสมผสาน              
และบูรณาการความรู้อย่างหลากหลายเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  ( x = 3.56, S.D. = 0.63) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ( x = 3.50,  S.D. = 0.52) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.52-0.91 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                      
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x = 3.33, S.D. = 0.51) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปหาน้อยดังนี้  การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้  ( x = 3.37, S.D. = 0.81) การผสมผสานและบูรณาการความรู้
อย่างหลากหลายเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  ( x = 3.37, S.D. = 0.81) การก าหนดนโยบายและแนวทาง        
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ( x = 3.35, S.D. = 0.93)              
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ( x = 3.24,  S.D. = 0.48) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.48-0.98 หมายความว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                      
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.64,               
S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน   



 
 

 
 

การเรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ( x = 3.73, S.D. = 0.47) การผสมผสานและบูรณาการ
ความรู้อย่างหลากหลายเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้  ( x = 3.73, S.D. = 0.47) การพัฒนาครูและนักเรียน
ให้มีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้                   
( x = 3.55, S.D. = 0.52) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ( x = 3.55,  S.D. = 0.52) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า อยู่ระหว่าง 0.47-0.52 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลปานกลาง แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                  
ตารางที่  17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี         
แหล่งเรียนรู้ 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
1. การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
3.94 0.85 มาก 3.73 0.88 มาก 3.91 0.54 มาก 3.80 0.83 มาก 

2. การจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัด    
การเรียนรู ้

3.94 0.57 มาก 3.84 0.83 มาก 4.00 0.63 มาก 3.88 0.75 มาก 

3. การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัด          
การเรียนรู ้

3.63 0.89 มาก 3.51 0.98 มาก 3.36 0.67 มาก 3.51 0.92 มาก 

4. การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษา 
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3.94 1.00 มาก 3.67 0.99 มาก 3.91 0.83 มาก 3.76 0.96 มาก 

รวม 3.86 0.69 มาก 3.69 0.82 มาก 3.80 0.58 มาก 3.74 0.76 มาก 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 17 พบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.74, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดระบบแหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ( x = 3.88, S.D. = 0.75) การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( x = 3.80, S.D. = 0.83) การส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
ใช้แหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ( x = 3.76, S.D. = 0.96)  การจัดระบบ
ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ( x = 3.51, S.D. = 0.92) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.75-0.96 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.86, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ      
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดระบบ
ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ( x = 3.94, S.D. = 0.57) การจัดให้มี  
แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( x = 3.94, S.D. = 0.85) การส่งเสริม
ให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา ( x = 3.94, S.D. = 1.00)  
การจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ( x = 3.63, S.D. = 0.89) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.57-1.00 หมายความว่า มีการกระจาย                      
ของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน                     
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.69, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้                 
การจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ( x = 3.84, S.D. = 0.83) 
การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ( x = 3.73, S.D. = 0.88) 
การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้ เ พ่ือการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา                           
( x  = 3.67, S.D. = 0.99) การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
( x  = 3.51, S.D. = 0.98) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.83 -0.99 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น               
ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน                     
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80, S.D. = 0.58) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก                 
ไปหาน้อยดั งนี้  การจัดระบบแหล่ งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้                        
( x = 4.00, S.D. = 0.63) การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา         



 
 

 
 

( x = 3.91, S.D. = 0.54) การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้เพ่ือการศึกษาทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ( x = 3.91, S.D. = 0.83) การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ ( x = 3.36, S.D. = 0.67) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.54-0.83 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการนิเทศการศึกษา 

 

 
 
 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การนิเทศการศึกษา  
1. การสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ

กระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน 
3.81 0.83 มาก 3.29 0.79 ปาน

กลาง 
3.27 0.65 ปาน

กลาง 
3.39 0.80 ปาน

กลาง 
2. การจัดการนิเทศภายในสถานศกึษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและ

ต่อเนื่องเป็นระบบ 
3.56 0.89 มาก 3.22 0.62 ปาน

กลาง 
3.64 0.67 มาก 3.36 0.71 ปาน

กลาง 
3. การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ

นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.56 0.73 มาก 3.33 0.85 ปาน

กลาง 
3.82 0.75 มาก 3.45 0.82 ปาน

กลาง 

รวม 3.65 0.75 มาก 3.28 0.65 
ปาน
กลาง 

3.58 0.62 มาก 3.40 0.68 
ปาน
กลาง 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 18 พบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ( x = 3.40, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 
โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษา            
ให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( x = 3.45, S.D. = 0.82) การสร้าง
ความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างาน
ร่วมกัน ( x = 3.39, S.D. = 0.80) การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
ต่อเนื่องเป็นระบบ ( x = 3.36, S.D. = 0.71) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.71-0.82 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.65, S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การสร้างความตระหนักให้แก่ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน ( x = 3.81, S.D. = 0.83) 
การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ( x = 3.56, S.D. = 0.73) การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง
เป็นระบบ ( x = 3.56, S.D. = 0.89) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.73-0.89 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการนิเทศ
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.28, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียง อันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดั งนี้                     
การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงาน                      
เขตพ้ืนที่การศึกษา ( x = 3.33, S.D. = 0.85) การสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้
เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน ( x = 3.29, S.D. = 0.79) การจัด            
การนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบ ( x = 3.22, S.D. = 0.62) ตาม              
ล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.62-0.85 หมายความว่า มีการกระจาย      
ของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.58, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้                  
การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ( x = 3.82, S.D. = 0.75) การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
ต่อเนื่องเป็นระบบ ( x = 3.64, S.D. = 0.67) และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ การสร้างความ
ตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกัน          



 
 

 
 

( x = 3.27, S.D. = 0.65) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.65-0.75 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี                  
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 19   ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนว 

 

 
 
 
 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การแนะแนว  
1. การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็น

องค์ประกอบ 
3.81 1.11 มาก 3.67 0.75 มาก 3.91 0.70 มาก 3.74 0.82 มาก 

2. การจัดระบบงานแนะแนวและดแูลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

3.94 1.00 มาก 3.88 0.90 มาก 3.82 0.87 มาก 3.88 0.91 มาก 

3. การสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3.94 0.85 มาก 3.80 0.94 มาก 3.82 0.87 มาก 3.83 0.90 มาก 

4. การดูแล ก ากับ นิเทศติดตาม และสนับสนุนการด าเนนิงาน            
แนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

3.88 0.81 มาก 3.76 0.93 มาก 3.82 0.75 มาก 3.79 0.87 มาก 

รวม 3.89 0.89 มาก 3.78 0.81 มาก 3.84 0.70 มาก 3.81 0.80 มาก 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 19 พบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการแนะแนว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ                   
มาก ( x = 3.81, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับ                
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดระบบงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน ( x = 3.88, S.D. = 0.91) การสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าการแนะแนว                   
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( x = 3.83, S.D. = 0.90) การดูแล ก ากับ นิเทศติดตาม และสนับสนุน
การด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ( x = 3.79, S.D. = 0.87) การก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบ ( x = 3.74, S.D. = 0.82) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.82-0.91 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการแนะแนว โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.89, S.D. = 0.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การสร้างความตระหนักให้ครูเห็น
คุณค่าการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( x = 3.94, S.D. = 0.73) การจัดระบบงานแนะแนว
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ( x = 3.94, S.D. = 1.00) การดูแล ก ากับ 
นิเทศติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ             
( x = 3.88, S.D. = 0.81) การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบ                 
( x = 3.81, S.D. = 1.11) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.81 - 1.11 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี                  
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการแนะแนว 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.78, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดระบบงานแนะแนวและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างชัดเจน ( x = 3.88, S.D. = 0.90) การสร้างความตระหนัก
ให้ครูเห็นคุณค่าการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( x = 3.80, S.D. = 0.94) การดูแล ก ากับ 
นิเทศติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ                  
( x = 3.76, S.D. = 0.93) การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบ    
( x = 3.67, S.D. = 0.75) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.75-0.94 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี                  
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการแนะแนว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.84, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบ ( x = 3.91, S.D. = 0.70) การดูแล ก ากับ 
นิเทศติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ                 



 
 

 
 

( x = 3.82, S.D. = 0.75) การจัดระบบงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน ( x = 3.82, S.D. = 0.87) การสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ( x = 3.82, S.D. = 0.87) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง  0.70-0.87 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพิ่มเติมให้สอดคล้อง    

กับมาตรฐานการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน 
3.75 1.13 มาก 3.84 0.75 มาก 3.73 0.91 มาก 3.80 0.85 มาก 

2. การจัดระบบบริการและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหาร          
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

3.75 0.78 มาก 3.78 0.90 มาก 3.73 1.01 มาก 3.76 0.88 มาก 

3. การจัดท าแผนสถานศึกษาที่มุง่เน้นคุณภาพการศึกษา 4.06 0.77 มาก 3.90 0.80 มาก 4.00 0.89 มาก 3.95 0.80 มาก 
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยสร้างระบบ              

การท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีสว่นร่วม 
3.94 1.12 มาก 3.88 0.83 มาก 3.91 0.83 มาก 3.89 0.89 มาก 

5. การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด         
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4.00 0.82 มาก 4.02 0.72 มาก 4.18 0.60 มาก 4.04 0.72 มาก 

6. การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4.19 0.83 มาก 4.10 0.77 มาก 4.18 0.87 มาก 4.13 0.79 มาก 

รวม 3.95 0.85 มาก 3.92 0.70 มาก 3.95 0.80 มาก 3.93 0.74 มาก 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 20 พบว่า  ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดท า
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน                 
( x = 4.13, S.D. = 0.79) การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ที่ก าหนดเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก  ( x = 4.04, S.D. = 0.72) การจัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษา ( x = 3.95, S.D. = 0.80) การด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยสร้าง
ระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม  ( x = 3.89, S.D. = 0.89) การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน         
( x = 3.80, S.D. = 0.85) การจัดระบบบริการและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารให้เอ้ือ     
ต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ( x = 3.76, S.D. = 0.88) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา                  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.72-0.89 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูล
ค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95, S.D. = 0.85) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยดังนี้ การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ( x = 4.19, S.D. = 0.83) การจัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา               
( x = 4.06, S.D. = 0.77) การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ( x = 4.00, S.D. = 0.82) การด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
โดยสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม ( x = 3.94, S.D. = 1.12) การจัดระบบบริการ
และสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารให้เอ้ือต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน               
( x = 3.75, S.D. = 0.78) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน ( x = 3.75, S.D. = 1.13) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง  0.77-1.13 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูล
ค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92, S.D. = 0.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยดังนี้ การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน ( x = 4.10, S.D. = 0.77) การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( x = 4.02, S.D. = 0.72) การจัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษา ( x = 3.90, S.D. = 0.80) การด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยสร้างระบบ
การท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม ( x = 3.88, S.D. = 0.83) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา



 
 

 
 

สถานศึกษาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและความต้องการของชุมชน                          
( x = 3.84, S.D. = 0.75) การจัดระบบบริการและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารให้เอ้ือต่อ   
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ( x = 3.78, S.D. = 0.90) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.72–0.90 หมายความ มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
( x = 3.95, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่า            
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ก าหนด
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( x = 4.18, S.D. = 0.60) การจัดท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ( x = 4.18, S.D. = 0.87) 
การจัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ( x = 4.00, S.D. = 0.89) การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาสถานศึกษา โดยสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วม ( x = 3.91, S.D. = 0.83) 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและ                
ความต้องการของชุมชน ( x = 3.73, S.D. = 0.91) การจัดระบบบริการและสารสนเทศ โดยจัด
โครงสร้างการบริหารให้เอ้ือต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ( x = 3.73, S.D. = 1.01) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60-1.01 หมายความ มีการกระจาย
ของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 21  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี            
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบับุคคล ครอบครัว  

องค์กร ชุมชน และสถาบนัอื่น 
3.75 0.68 มาก 3.43 0.68 ปาน

กลาง 
3.55 0.52 มาก 3.51 0.66 มาก 

2. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

3.56 0.63 มาก 3.43 0.76 ปาน
กลาง 

3.55 0.69 มาก 3.47 0.72 ปาน
กลาง 

3. การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรม การแสวงหา
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

3.56 0.81 มาก 3.41 0.86 ปาน
กลาง 

3.45 0.69 ปาน
กลาง 

3.45 0.82 ปาน
กลาง 

4. การเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ 3.75 0.78 มาก 3.41 0.76 ปาน
กลาง 

3.64 0.51 มาก 3.51 0.74 มาก 

5. การสนับสนนุให้มีการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ 

3.63 0.72 มาก 3.33 0.88 ปาน
กลาง 

3.55 0.69 มาก 3.42 0.82 ปาน
กลาง 

รวม 3.65 0.68 มาก 3.40 0.66 
ปาน
กลาง 

3.55 0.49 มาก 3.47 0.64 
ปาน
กลาง 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง              
ทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.47, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ                 
พบว่า อยู่ ในระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้                              
การจัดกระบวนการเรียนรู้รว่มกับบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน และสถาบันอ่ืน ( x = 3.51, S.D. = 0.66) 
การเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ ( x = 3.51, S.D. = 0.74) และอยู่ในระดับปานกลาง                
2 ข้อ คือ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน                       
( x = 3.47, S.D. = 0.72) การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรม การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร     
( x = 3.45, S.D. = 0.82) การสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ                  
ความต้องการ ( x = 3.42, S.D. = 0.82) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.66-0.82 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมชุมชนให้             
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.65, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน และสถาบันอื่น ( x = 3.75, S.D. = 0.68) 
การเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ ( x = 3.75, S.D. = 0.78) การสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ชุมชนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ( x = 3.63, S.D. = 0.72) การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ( x = 3.56, S.D. = 0.63) การส่งเสริมให้ชุมชน
จัดการศึกษาอบรม การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ( x = 3.56, S.D. = 0.81) ตามล าดับ                      
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.63-0.81 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน          
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.40, S.D. = 0.66) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน และสถาบันอ่ืน 
( x = 3.43, S.D. = 0.68) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน ( x = 3.43, S.D. = 0.76) การเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ ( x = 3.41, S.D. = 0.76) 
การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรม การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ( x = 3.41, S.D. = 0.86) 
การสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ( x = 3.33, S.D. = 0.88) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.68-0.88 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน          
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.55, S.D. = 0.49) 



 
 

 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยดังนี้ การเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ ( x = 3.64, S.D. = 0.51) การจัดกระบวน                  
การเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัวองค์กร ชุมชน และสถาบันอ่ืน ( x = 3.55, S.D. = 0.52) การส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ( x = 3.55, S.D. = 0.69) 
การสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ ( x = 3.55, S.D. = 0.69) 
และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรม การแสวงหาความรู้ 
ข้อมูล ข่าวสาร ( x = 3.45, S.D. = 0.69) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู ่ระหว่าง  0.51-0.69 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลปานกลาง แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการประสานความร่วมมือใน    
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  

 

 
 
 
 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 

 

1. การระดมทรัพยากร วิทยากรภายนอก และภูมิปญัญาท้องถิน่          
เพื่อการศึกษา 

3.56 0.73 มาก 3.65 1.01 มาก 4.09 0.54 มาก 3.70 0.91 มาก 

2. การให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน         
ข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวชิาการในที่อื่นๆ 

3.94 0.77 มาก 3.67 0.99 มาก 3.91 0.70 มาก 3.76 0.91 มาก 

3. การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพือ่ส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันด ี

3.75 0.86 มาก 3.86 0.98 มาก 4.00 0.89 มาก 3.86 0.93 มาก 

รวม 3.75 0.70 มาก 3.73 0.92 มาก 4.00 0.93 มาก 3.77 0.84 มาก 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.77, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี ( x = 3.86, S.D. = 0.93) 
การให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืนๆ 
( x = 3.76, S.D. = 0.91) การระดมทรัพยากร วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา                 
( x = 3.70, S.D. = 0.91) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.91-0.93 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี                
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า  
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.75, S.D. = 0.70) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยดังนี้ การให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการ
ในที่อ่ืนๆ ( x = 3.94, S.D. = 0.77) การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ( x = 3.75, S.D. = 0.86) การระดมทรัพยากร วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา ( x = 3.56, S.D. = 0.73) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า 
อยู่ระหว่าง 0.73-0.86 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก               
( x = 3.73, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ( x = 3.86, S.D. = 0.98) การให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืนๆ ( x = 3.67, S.D. = 0.99) การระดมทรัพยากร 
วิทยากรภายนอก และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา ( x = 3.65, S.D. = 1.01) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.98-1.01 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูล
ค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.00, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง
อันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  การระดมทรัพยากร วิทยากรภายนอก และ                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา ( x = 4.09, S.D. = 0.54) การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริม
วัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี ( x = 4.00, S.D. = 0.89) การให้บริการด้านวิชาการที่
สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืนๆ ( x = 3.91, S.D. = 0.70) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.54–0.89 หมายความว่า                     



 
 

 
 

มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่  23 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน          
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 

 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 

1. การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพิ่มความพร้อม       
ให้กับบุคคล ชุมชน และสถาบนัสังคมอ่ืน ที่ร่วมจัดการศึกษา 

3.69 0.87 มาก 3.78 0.85 มาก 4.00 0.78 มาก 3.79 0.84 มาก 

2. การร่วมกับสถาบนัอื่นจัดการศึกษาและ ใช้ทรัพยากรร่วมกัน            
ให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ผู้เรียน 

3.81 0.66 มาก 3.80 0.91 มาก 3.82 0.41 มาก 3.80 0.80 มาก 

3. การส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน         
ระหว่างสถานศึกษา สถาบนัสังคมอ่ืน 

3.81 0.83 มาก 3.80 0.91 มาก 4.00 0.48 มาก 3.83 0.84 มาก 

4.  การส่งเสริมสนบัสนุนให้สถาบันสังคมอ่ืนได้รับความชว่ยเหลือ
ทางดา้นวชิาการ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

3.81 0.83 มาก 3.78 0.94 มาก 3.73 0.65 มาก 3.78 0.87 มาก 

รวม 3.78 0.73 มาก 3.79 0.86 มาก 3.89 0.50 มาก 3.80 0.79 มาก 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( x = 3.80, S.D. = 0.79)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบันสังคมอ่ืน ( x = 3.83, S.D. = 0.84) การร่วมกับสถาบัน
อ่ืนจัดการศึกษาและ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ( x = 3.80, S.D. = 0.80) 
การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ชุมชน และสถาบันสังคมอ่ืน              
ที่ร่วมจัดการศึกษา ( x = 3.79, S.D. = 0.84) การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันสังคมอ่ืนได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ( x = 3.78, S.D. = 0.84)  ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.80-0.87 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่ 
จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.78, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การร่วมกับสถาบัน
อ่ืนจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ( x = 3.81, S.D. = 0.66) 
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบันสังคมอ่ืน            
( x = 3.81, S.D. = 0.83) การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันสังคมอ่ืนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ( x = 3.81, S.D. = 0.83) การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ         
การเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ชุมชน และสถาบันสังคมอ่ืน ที่ร่วมจัดการศึกษา ( x = 3.69, S.D. = 0.87) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.66-0.87 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การร่วมกับ
สถาบันอ่ืนจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ( x = 3.80, S.D. = 0.91) 
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบันสังคมอ่ืน            
( x = 3.80, S.D. = 0.91) การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล ชุมชน 
และสถาบันสังคมอ่ืน ที่ร่วมจัดการศึกษา ( x = 3.78, S.D. = 0.85) การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบัน
สังคมอ่ืนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ( x = 3.78, S.D. = 0.94) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.85-0.94 หมายความว่า มีการกระจาย



 
 

 
 

ของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.89, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา สถาบันสังคมอ่ืน                 
( x = 4.00, S.D. = 0.48) การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจการเพ่ิมความพร้อมให้กับบุคคล 
ชุมชน และสถาบันสังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา ( x = 4.00, S.D. = 0.78) การร่วมกับสถาบันอ่ืน                     
จัดการศึกษาและ ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ( x = 3.82, S.D. = 0.41)                   
การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันสังคมอ่ืนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ตามความเหมาะสม
และจ าเป็น ( x = 3.73, S.D. = 0.65) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.41-0.78 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลปานกลาง แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่              
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่  24 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 ด้านการจัดท าระเบียบและ              
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 

 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

 

1. การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพื่อจัดท าระเบียบและแนวปฏบิัติ
เก่ียวกับงานวชิาการของสถานศกึษา 

3.81 0.91 มาก 3.71 0.96 มาก 4.09 0.94 มาก 3.79 0.94 มาก 

2. การน าระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศกึษา
ไปสู่การปฏิบัต ิ

3.69 0.60 มาก 3.78 0.99 มาก 3.91 0.94 มาก 3.78 0.90 มาก 

3. การตรวจสอบและประเมินผลระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ            
งานวชิาการของสถานศึกษาไปปรับปรุงให้เหมาะสม 

3.88 0.72 มาก 3.76 1.03 มาก 3.91 0.83 มาก 3.80 0.94 มาก 

รวม 3.79 0.69 มาก 3.75 0.95 มาก 3.97 0.86 มาก 3.79 0.88 มาก 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ                  
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79, S.D. = 0.88)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยดังนี้ การตรวจสอบและประเมินผลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา
ไปปรับปรุงให้เหมาะสม ( x = 3.80, S.D. = 0.94) การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพ่ือจัดท าระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา ( x = 3.79, S.D. = 0.94) การน าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ( x = 3.78, S.D. = 0.90) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.90-0.94 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการจัดท าระเบียบและ                     
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.79, S.D. = 0.69)                    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป  
หาน้อยดังนี้ การตรวจสอบและประเมินผลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ
สถานศึกษาไปปรับปรุงให้เหมาะสม ( x = 3.88, S.D. = 0.72) การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพ่ือจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา ( x = 3.81, S.D. = 0.91) การน า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ( x = 3.69, S.D. = 0.60) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.60-0.91 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปใน   
ทิศทางเดียวกัน 
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ                
มาก ( x = 3.75, S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับ             
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ                
ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ( x = 3.78, S.D. = 0.99) การตรวจสอบและประเมินผลระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาไปปรับปรุงให้เหมาะสม ( x = 3.76, S.D. = 1.03) 
การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพ่ือจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา                  
( x = 3.71, S.D. = 0.96) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.96–1.03 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี                  
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.97, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียง
อันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพ่ือจัดท าระเบียบ                       
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา ( x = 4.09, S.D. = 0.94) การตรวจสอบและ



 
 

 
 

ประเมินผลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาไปปรับปรุงให้เหมาะสม                    
( x = 3.91, S.D. = 0.83) การน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ ( x = 3.91, S.D. = 0.94) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 
0.83–0.94 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่  25 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

 

 
 
 
 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา  
1. การศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 
3.88 0.62 มาก 3.92 0.84 มาก 4.27 0.65 มาก 3.96 0.77 มาก 

2. การจัดท าหนังสือเรียน หรือหนังสือเสริมประสบการณ์แบบฝึกหัด 
ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

4.13 0.81 มาก 3.88 0.86 มาก 4.27 0.65 มาก 3.99 0.83 มาก 

3. การตรวจและพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์ แบบฝึกหัดเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

3.94 0.68 มาก 3.84 0.92 มาก 4.00 0.89 มาก 3.88 0.86 มาก 

รวม 3.98 0.61 มาก 3.88 0.82 มาก 4.18 0.70 มาก 3.94 0.76 มาก 



 
 

 
 

 จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.94, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การจัดท าหนังสือ
เรียน หรือหนังสือเสริมประสบการณ์แบบฝึกหัด ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน                         
( x = 3.99, S.D. = 0.83) การศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ( x = 3.96, S.D. = 0.77) การตรวจและพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือ
เสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัดเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ( x = 3.88, S.D. = 0.86) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.77-0.86 หมายความว่า มีการกระจายของ
ข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.98, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การจัดท าหนังสือเรียน หรือหนังสือเสริมประสบการณ์แบบฝึกหัด ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบ                    
การเรียนการสอน ( x = 4.13, S.D. = 0.81) การตรวจและพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือ
เสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัดเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ( x = 3.94, S.D. = 0.68) การศึกษา
วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ( x = 3.88, S.D. = 0.62) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.62-0.81 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการคัดเลือก
หนงัสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.88, S.D. = 0.82) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก                      
ไปหาน้อยดังนี้  การศึกษาวิเคราะห์  คัดเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา ( x = 3.92, S.D. = 0.84) การจัดท าหนังสือเรียน หรือหนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัด 
ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ( x = 3.88, S.D. = 0.86) การตรวจและพิจารณาคุณภาพ
หนังสือเรียน  หนังสือเสริมประสบการณ์  แบบฝึกหัดเ พ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน                         
( x = 3.84, S.D. = 0.92) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.84-0.92 
หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี                      
ความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน       
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ               
ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18, S.D. = 0.70)                
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อยดังนี้ การศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
( x = 4.27, S.D. = 0.65) การจัดท าหนังสือเรียน หรือหนังสือเสริมประสบการณ์แบบฝึกหัด ใบความรู้ 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ( x = 4.27, S.D. = 0.65) การตรวจและพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน 



 
 

 
 

หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัดเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ( x = 4.00, S.D. = 0.89) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.65-0.89 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลค่อนข้างมากมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่  26 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับผลการปฏิบัติงานวิชาการของกลุ่มบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

 

 
 
 
 

ข้อ ผลการปฏิบัตงิานวิชาการของ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

กลุ่มบริหาร 
(n=16) 

ครูปฏิบัติการสอน 
(n=49) 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
(n=11) 

รวม 
(n=76) 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
1. การร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเร่ืองการจัดหาและพฒันา      

สื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพือ่การศึกษาของสถานศึกษา 
3.81 0.75 มาก 3.80 0.84 มาก 4.00 0.78 มาก 3.83 0.81 มาก 

2. การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โดยจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.88 0.72 มาก 3.71 0.94 มาก 3.82 0.87 มาก 3.76 0.88 มาก 

3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากรในการจัดการ ผลิตใช้ 
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

3.81 0.98 มาก 3.55 0.92 มาก 4.00 0.78 มาก 3.67 0.94 มาก 

รวม 3.83 0.74 มาก 3.69 0.86 มาก 3.94 0.74 มาก 3.75 0.82 มาก 



 
 

 
 

  จากตารางที่ 26 พบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี                      
เพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.75, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ การร่วมกันก าหนด
นโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
( x = 3.83, S.D. = 0.81) การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยจัดตั้ง             
เครือข่ายทางวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ( x = 3.76, S.D. = 0.88) การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
บุคลากรในการจัดการ ผลิตใช้ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ( x = 3.67, S.D. = 0.94) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า อยู่ระหว่าง 0.81-0.94 หมายความว่า มีการกระจาย
ของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งหน้าที่ พบว่า 
 กลุ่มบริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิม เลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้                
การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ               
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ( x = 3.88, S.D. = 0.72) การร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่อง                  
การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ( x = 3.81, S.D. = 0.75)     
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากรในการจัดการ ผลิตใช้  และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี                     
ทางการศึกษา ( x = 3.81, S.D. = 0.98) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า                   
อยู่ระหว่าง  0.72-0.98 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 ครูปฏิบัติการสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.69, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
การร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี                    
เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ( x = 3.80, S.D. = 0.84) การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ( x = 3.71, S.D. = 0.94) 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากรในการจัดการ ผลิตใช้  และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี                 
ทางการศึกษา ( x = 3.55, S.D. = 0.92) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า                 
อยู่ระหว่าง  0.84-0.92 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.94, S.D. = 0.74) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมาก           
ไปหาน้อยดังนี้ การร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา ( x = 4.00, S.D. = 0.78) การนิเทศ ติดตามและ



 
 

 
 

ประเมินผลบุคลากรในการจัดการ ผลิตใช้ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ( x = 4.00, S.D. = 0.78) 
การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ( x = 3.82, S.D. = 0.87) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า                    
อยู่ระหว่าง  0.78-0.87 หมายความว่า มีการกระจายของข้อมูลค่อนข้างมาก แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน  
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เม่ือ
จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  

 

   การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 27 

ตารางที่  27 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

(n=76) 
ผลการปฏิบัติงานวิชาการของ 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 2 .972 1.276 .285 
ภายในกลุ่ม 73 .762   
รวม 75    

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
ระหว่างกลุ่ม 2 .590 1.019 .366 
ภายในกลุ่ม 73 .579   
รวม 75    

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ระหว่างกลุ่ม 2 .302 .787 .459 
ภายในกลุ่ม 73 .384   
รวม 75    

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ระหว่างกลุ่ม 2 .308 .717 .492 
ภายในกลุ่ม 73 .430   
รวม 75    

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 2 .508 1.086 .343 
ภายในกลุ่ม 73 .468   
รวม 75    

 
 
 
 



 
 

 
 

ตารางที่ 27  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 
(ต่อ) 

(n=76) 
ผลการปฏิบัติงานวิชาการของ 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df Mean 
Square 

F Sig. 

6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 2 .141 .259 .773 
ภายในกลุ่ม 73 .545   
รวม 75    

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2 .773 2.900 .061 
ภายในกลุ่ม 73 .267   
รวม 75    

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 

ระหว่างกลุ่ม 2 .195 .335 .716 
ภายในกลุ่ม 73 .583   
รวม 75    

9. การนิเทศการศึกษา 
ระหว่างกลุ่ม 2 1.013 2.264 .111 
ภายในกลุ่ม 73 .447   
รวม 75    

10. การแนะนว 
ระหว่างกลุ่ม 2 .086 .131 .877 
ภายในกลุ่ม 73 .658   
รวม 75    

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2 .009 .017 .984 
ภายในกลุ่ม 73 .557   
รวม 75    

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

ระหว่างกลุ่ม 2 .410 .988 .377 
ภายในกลุ่ม 73 .415   
รวม 75    

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

ระหว่างกลุ่ม 2 .337 .473 .625 
ภายในกลุ่ม 73 .713   
รวม 75    

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2 .049 .077 .926 
ภายในกลุ่ม 73 .634   
รวม 75    



 
 

 
 

ตารางที่ 27 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 
วิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง
หน้าที่  โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) (ต่อ) 

(n=76) 
ผลการปฏิบัติงานวิชาการของ 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df Mean 
Square 

F Sig. 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
 

ระหว่างกลุ่ม 2 .220 .278 .758 
ภายในกลุ่ม 73 .791   
รวม 75    

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้
ในสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2 .429 .728 .486 
ภายในกลุ่ม 73 .589   
รวม 75    

17. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2 .349 .514 .600 
ภายในกลุ่ม 73 .680   
รวม 75    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 2 .268 .681 .509 
ภายในกลุ่ม 73 .393   
รวม 75    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 27 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนก
ตามต าแหน่งหน้าที่  โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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บทที่ 5 
  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง “ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)     
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9   2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน
วิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9                
เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ านวน 76 คน ประกอบด้วย กลุ่มบริหาร จ านวน 
16 คน ครูปฏิบัติการสอน จ านวน 49 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 11 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการตามกรอบแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.985  ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา จ านวน 76 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 76 คน สถิติที่ใช้ใน                      
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x )                      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)   
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงและ
สามารถน าไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหารงานวิชาการ โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยจาก               
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลเป็นประเด็นส าคัญดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.76, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 14 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อยดังนี้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ( x = 4.07, S.D. = 0.73)  
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ( x = 3.94, S.D. = 0.62) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้
ในสถานศึกษา ( x = 3.94, S.D. = 0.76) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
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( x = 3.93, S.D. = 0.74) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ( x = 3.91, S.D. = 0.65) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ( x = 3.82, S.D. = 0.68) การแนะแนว ( x = 3.81, S.D. = 0.80) การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา ( x = 3.80,  S.D. = 0.79) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ( x = 3.79, S.D. = 0.88) การวางแผนงานด้านวิชาการ ( x = 3.77, S.D. = 0.76) การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ( x = 3.77, S.D. = 0.84) การพัฒนา             
และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ( x = 3.75, S.D. = 0.82) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้                      
( x = 3.74, S.D. = 0.76) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น                     
( x = 3.61, S.D. = 0.88) และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ( x = 3.47, S.D. = 0.64) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ( x = 3.44, S.D. = 0.53) การนิเทศการศึกษา ( x = 3.40, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ผลการวิจัย
พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพ่ือให้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงและสามารถน าไปใช้
พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับการบริหาร โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 9 โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากฝ่ายบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็นกลุ่มงานหลักที่สถานศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็น
อย่างดี ทั้งนี้เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของสถานศึกษา และยัง
เป็นเครื่องชี้ถึงความส าเร็จและความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศึกษา  โดยผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอน และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 ได้ให้ความส าคัญกับงานวิชาการ โดยร่วมกันก าหนดภารกิจและขอบข่ายงานด้านต่างๆ ที่
โรงเรียนจะต้องด าเนินการอันประกอบด้วย การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
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พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และนอกจากนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการยังส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การจัดการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานความรู้ต่างๆ 
ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
กิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จากขอบข่ายการด าเนินงานด้านวิชาการดังกล่าว
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอน คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
หรือแม้แต่ภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ต่างก็มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน นับตั้งแต่ 
การประชุมวางแผน แสดงความคิดเห็น นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน                  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งนับว่างานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญ
ที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรต้องการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์                   
ที่กล่าวไว้ว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใดมาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ สอดคล้องกับ รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ                  
ที่กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ คือ กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง              
การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน จากการด าเนินงานตามภารกิจและขอบข่ายงาน                
ด้านวิชาการดังที่กล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
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จิรพิพรรธ  ธรรมแท้  ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ กัมพล ขันทะวงษ์ ที่ท าการศึกษาการวิจัยเรื่อง 
แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยา
เขตปราสาทพญาไผ่ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  สอดคล้องกับ สมกิต บุญยะโพธิ์ ที่ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จังหวัด
เพชรบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า                    
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทิพยาภรณ์  เตียวเจริญ 
ทีท่ าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็น
นิติบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการตาม
แนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  โสภา วงศ์นาคเพ็ชร์              
ทีท่ าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2 ผลวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ                      
นุกูล  เวศสุวรรณ์ ที่ท าการศึกษาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหาร               
งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ อาทิตยา วงศ์ศา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
สุทธิลักษณ์ ผูกพัน ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4                    
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สมศักดิ์  ชูช่วง ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาสภาพ              
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 
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ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุโขทัย เขต 2 การบริหารงานวิชาการในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
ฉัตรสุดา อมรชาติ ทีท่ าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอสุคิริน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอสุคิริน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นิลวรรณ วัฒนา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ                    
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมาก 14 ด้าน โดยด้านการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมา คือ การจัด                
การเรียนการสอนในสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การแนะแนว การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา การวางแผนงานด้านวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
ตามล าดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ        
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการนิเทศการศึกษา โดยด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยที่สุด คือ การนิเทศการศึกษา จากผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลอภิปรายในแต่ละด้าน ดังนี้  

 1. ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาที่จะน ามา
ซึ่งความส าเร็จและคุณภาพการศึกษา ขณะทีห่ลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากส่วนกลาง 
และใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนทั่วประเทศ มีมาตรฐานทางด้านการศึกษาอยู่ใน
ระดับเดียวกัน การพัฒนาหลักสูตรเช่นนี้จึงมีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างกว้างและไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1  จึงมีการน าหลักสูตรระดับชาติมาปรับและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท
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ของสถานศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดการน าประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในด้านเนื้อหาวิชา ด้านการเรียนการสอน ด้านสภาพของท้องถิ่น 
และบุคคลส าคัญในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 จัดท าขึ้น จากนั้นวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้น วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนรวมทั้งปัญหาที่ควรพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าสาระ                 
การเรียนรู้ท้องถิ่น โดยครูผู้สอนจัดท ารายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น มีการน าหลักสูตรไปใช้ ติดตาม ประเมิน 
และพัฒนาหลักสูตรท้องท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
ทิพยาภรณ์  เตียวเจริญ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง       
การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า                    
ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ ศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนา
หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
อาทิตยา วงศ์ศา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ ด้านการพัฒนาหรือ
การด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 

 2. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การวางแผนเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการบริหารงานวิชาการ เพราะการวางแผนจะช่วยก าหนด     
ทิศทางและท าให้บุคลากรเข้าใจตรงกันถึงขั้นตอนด าเนินงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานอันจะก่อ             
ให้ เกิดการท างานที่ เป็นระบบ และส่งผลให้บรรลุจุดมุ่ งหมายของงานวิชาการ สอดคล้องกับ                              
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ที่กล่าวว่า การวางแผนงานวิชาการเป็นสิ่งส าคัญและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษามาก 
ช่วยให้มองเห็นปัญหาต่างๆ และหาวิธีการแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้น ทางโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1                 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนงานด้านวิชาการ โดยเริ่มจากวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทาง               
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน                     
มีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวางแผนเพ่ือก าหนด
แนวทางการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนที่ชัดเจน มีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทาง              
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา มีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  มีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้             
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จากการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการของ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ อาทิตยา วงศ์ศา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ ศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า         
สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการอยู่ในระดับมาก 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผลวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ได้ให้ความส าคัญ
กับการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเป็น
สิ่งส าคัญที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาไปตามเป้าหมายของหลักสูตร โดยผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ร่วมกันระดมความคิด วางแผนงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นไปตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  โดยทางฝ่าย
บริหารงานวิชาการได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน โดยส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
(Moderate Class, More Knowledge) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  มีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ดังที่ได้ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4 
เรื่องแนวการจัดการศึกษา โดยมีสาระระบุเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ไว้ในมาตรา 22 และมาตรา 24                
ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนส าคัญที่สุด ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สอดคล้องกับ 
กิ่งแก้ว เฟ่ืองศิลา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ด้านการจัดการเรียน              
การสอนในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อังคณา  มาศเมฆ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง                       
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การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 ด้านการจัด             
การเรียนการสอนในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  

 4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะ
หลักสูตรเป็นหัวใจหลักของการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นแผนการจัดการศึกษาโดยรวมของ
สถานศึกษา โดยมีความส าคัญต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง เพ่ือน านักเรียนไปสู่เป้าหมาย
ของการศึกษา สอดคล้องกับแนวความคิดของสันติ  บุญภิรมย์ ที่กล่าวไว้ว่า หลักสูตรเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับ ดังนั้นฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และท าความเข้าใจในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันศึกษาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก าหนดเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตร แนวทางจัดการเรียนรู้และเวลา
เรียน รวมถึงแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น จัดท าเอกสารหลักสูตรเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและขออนุมัติใช้
หลักสูตรจากหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานวิชาการ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  ทิพยาภรณ์  เตียวเจริญ                      
ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็น
นิติบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการตาม
แนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สมศักดิ์  ชูช่วง ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก               
สอดคล้องกับ โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์  ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ                
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก   
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 5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะกระบวน            
การเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าพานักเรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหาร                
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จึงให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยศึกษาและท าความเข้าใจในตัวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 ที่ระบุแนวการจัดการศึกษา
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้เกิดทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน ทางโรงเรียนได้
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวน                    
การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ให้แก่นักเรียนเพ่ือน ามาใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่          
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน จากการจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานวิชาการ                            
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ จิรพิพรรธ  ธรรมแท้  ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง                 
การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ วสันต์ ปรีดานันต์ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

 6. ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผลการวิจัยพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก และมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีการด าเนินงานและให้ความส าคัญเกี่ยวกับงาน                    
ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนค่อนข้างมาก เนื่องจากการวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรและการจัด              
การเรียนการสอน เพราะเป็นกระบวนการที่ท าให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนว่ามีคุณภาพ
มากน้อยเพียงไร และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้
ครูผู้สอนทราบว่าการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม หรือมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ซึ่งท
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้ด าเนินการอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรม โดยเริ่มตั้งแต่การประชุม วางแผน ด าเนินงานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                 
ศึกษาเอกสาร หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล ทั้งในด้านการประเมินระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 
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ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ เพ่ือก าหนดเป็นระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมและ
สนับสนุนส่งครูเข้ารับการอบรมการวัดผลและประเมินผล เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวัดผล  
ประเมินผล ที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายของการวัด มีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ด าเนินการวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์
และอนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ ผู้เรียนได้รับการประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมาย
หลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในทุกระดับ รวมทั้งด าเนินการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัด
และประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานวิชาการ                            
ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับกัมพล  ขันทะวงษ์            
ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ด้านที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน สอดคล้องกับ จิรพิพรรธ  ธรรมแท้ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ผลการวิจัยพบว่า            
การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับกันต์ฤทัย นามมาลา             
ที่ท าการศึกษาการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการศึกษา สอดคล้องกับ อาทิตยา วงศ์ศา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร                    
งานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล            
การเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พรพิมล ค ามะยอม ที่ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพ ปัญหาและ
แนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นุกูล  เวศสุวรรณ์ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ เสาวนีย์  เพชรทรัพย์ ที่ท าการศึกษาการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อังคณา  มาศเมฆ 
ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนอยู่ใน
ระดับมาก   

7. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน และเห็นถึง
ความส าคัญของการท าวิจัยค่อนข้างน้อย อีกทั้งทางโรงเรียนยังขาดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการ
ท าวิจัยให้แก่ครูผู้สอน ท าให้ครูบางท่านขาดแนวทางในการท าการวิจัยที่ถูกต้อง ขาดการส่งเสริม รวบรวม 
และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยังขาดการสนับสนุนให้ครูน า
ผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการของจัดการเรียนการสอนของศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับ 
พิชัย จุลวรรณโณ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาศรีษะเกษ  ปัญหาที่พบในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 1) ครูขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการวิจัย 2) ครูไม่ให้ความส าคัญกับงานวิจัย 3) งานวิจัยที่ท าขึ้นมาเพ่ือตรวจไม่ได้น าไปใช้
ได้จริง 4) งานวิจัยไม่เต็มรูปแบบไม่สามารถน ามาเสนอเผยแพร่ได้ 5) ขาดงบประมาณในการสนับสนุน  
การท าวิจัย ซึ่งแท้ที่จริงที่แล้วงานวิจัยในชั้นเรียนมีความส าคัญและเป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ที่ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4          
ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 วรรค 5 ได้ก าหนดให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน            
การเรียนรู้  และในมาตราที่ 30 บัญญัติไว้ว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษา การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ สุพรรณี  โสภี ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและ              
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรพิมล  ค ามะยอม ที่ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทาง          
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารวิชาการด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา             
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ กิ่งแก้ว  เฟ่ืองศิลา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมการท าวิจัย              
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา โดยก าหนดให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
และเป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด               
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การเรียนรู้ทีผู่้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาควรน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

 8. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตะหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยด าเนินการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และนอกโรงเรียนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอ่ืน 
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานที่จัดการศึกษา ร่วมกันจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งเพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการก าหนดนโยบายให้ครูใช้
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆ กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีการเชิญ
วิทยากรภายนอกและนักปราชญ์ท้องถิ่น มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านโทษภัยของยาเสพติด 
ด้านการป้องกันตัวเองจาการมีเพศสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านการขับร้อง
เพลงอีแซว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์
ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)     
สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมน านักเรียนไปทัศนศึกษายัง
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และน าผลที่ได้
ไปประยุกต์ในการศึกษาและการด ารงชีวิต อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดโครงการน าบุคลากรทางการศึกษา
เดินทางไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ฉัตรสุดา อมรชาติ    ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอสุคิริน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุพรรณี โสภี ที่ท าการศึกษา
วิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก   

 9. ด้านการนิเทศการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่ามัชฌิมเลขคณิต                
อยู่ในอันดับสุดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการด าเนินงาน             
ที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้บริหาร และฝ่ายบริหารงานวิชาการควรสร้างความตระหนักให้แก่คณะครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจกระบวนการนิเทศอย่างแท้จริง ว่าการนิเทศ เป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ แนะน า ปรับปรุงและ
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ส่งเสริมครูให้พัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือที่จะเอาความสามารถของครู ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ                     
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลถึงคุณภาพการเรียน                 
การสอนของผู้ เรียน สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ที่กล่าวไว้ว่า การนิเทศการศึกษา คือ 
กระบวนการจัดการบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่กล่าว
ไว้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของคณะครูและ
ผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้
ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน เป็นตัวก าหนดเป้าหมายในการพัฒนางาน
การจัดการศึกษาทุกด้าน สอดคล้องกับ  กัมพล ขันทะวงษ์ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหาร            
งานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ การนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ  วัชรินทร์ ปะนามะเก ที่ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับสุภารัตน์ วีรสัฒนา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติด้านการนิเทศ
การศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เสาวนีย์  เพชรทรัพย์ ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
นิเทศการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับ นิสา ศูนย์ประทุม ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา             
การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ได้ผลดังนี้ 1) จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 2) สร้างความตระหนักให้แก่ครู และผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มี
คุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 3) จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ  4) จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นการนิเทศการร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบกัลยามิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอ่ืนตามความเหมาะสม ดังนั้นโรงเรียนบรรหาร
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แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศ และด าเนินการนิเทศอย่างจริงจัง โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการนิเทศ ก าหนดหน้าที่ในกระบวนการนิเทศอย่างชัดเจน ด าเนินการนิเทศภายในให้มี
คุณภาพทั่วถึงอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการนิเทศอย่างเป็นระบบและน าไปใช้ในวางแผนเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู พร้อมทั้งก ากับติดตามความก้าวหน้าหลังการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง   

 10. ด้านการแนะแนว ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการแนะแนวเป็นอย่างมาก มีการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่างดี โดยด าเนินการจัดชั่วโมงกิจกรรมการแนะแนวให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 
อาทิตย์ละ 1 ชั่วโมง โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนนั้น จะเน้นในด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม โดยให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ              
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้      
ในส่วนของด้านอาชีพทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกๆ ด้าน รู้และเข้าใจโลกของ
งานและอาชีพอย่างหลากหลาย มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ และสามารถวางแผนเพ่ือประกอบอาชีพตามที่
ตนเองมีความถนัดและสนใจ  ในส่วนของด้านส่วนตัวและสังคม ทางโรงเรียนจะเน้นให้ผู้เรียนรู้จักและ
เขา้ใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะชีวิตและสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551    
ที่กล่าวไว้ว่า การแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการเรียนและอาชีพ สามารถ
ปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการแนะแนวและมีการประสานเครือข่ายความร่วมมือด้านงาน           
แนะแนวระหว่างสถานศึกษา บ้าน สถาบันศาสนา ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งให้การดูแล 
ก ากับ นิเทศติดตาม และสนับสนุน  การด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการแนะแนวของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ                  
วนิดา  ค าชมพู ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอนาแก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอนาแก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ นุกูล  เวศสุวรรณ์  ทีท่ าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นต่อการบริหาร            
งานวิชาการ ด้านการแนะแนวการศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ บรรลือ พลพันธ์ ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครู
วิชาการและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ            
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 -3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารครู
วิชาการและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ด้านการแนะแนวการศึกษา    
อยู่ในระดับมาก 

 11. ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ผลการศึกษาวิจัย
พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ให้ความส าคัญและสร้างความ
ตระหนักร่วมกันเพ่ือให้บุคลากรเกิดการเข้าใจกระบวนประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา  เนื่องด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบว่าสถานศึกษาได้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน               
ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9                
จึงได้ด าเนินการ การจัดประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร ทรัพยากร มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและความต้องการ
ของชุมชน มีการจัดระบบบริการและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารให้เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน มีการจัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งจัดท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน จากการ
ด าเนินการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาที่เป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน 
จึงส่งผลให้ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ ศราวุธ  กาญจนสุขเมฆิน ที่ท าการศึกษาวิจัย 
เรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และผู้แทนครู
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับปฏิบัติมาก สอดคล้องกับ บรรลือ พลพันธ์ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-3 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู
วิชาการและครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนา
ระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
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12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 นั้น ยังขาดแผนและรูปแบบในการด าเนินงานที่ชัดเจน ขาดความเข้าใจที่ตรงกันของคนใน
ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการบริการความรู้ที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ และการท างานนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงานในด้านต่างๆ ซึ่ง
อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนัก อีกทั้งครูยังมีภาระงานด้านการเรียนการสอนค่อนข้างมาก ท าให้การจัด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสถาบันอ่ืน ยังขาดรูปแบบที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ นิสา ศูนย์ประทุม 
ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พรพิมล  ค ามะยอม ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหา
และแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 3 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สภาพการบริหารวิชาการด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สุทธิลักษณ์ ผูกพัน ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง             
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นด้านที่มี
การปฏิบัติต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหาร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ รวมทั้งครูผู้สอน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ควรตระหนักและให้ความส าคัญเพ่ิมยิ่งขึ้น โดยมี
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
ประสานงานกับชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ชุมชน เพ่ือให้บุคคลในชุมชนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและ
ก้าวทันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 29 ว่าด้วยให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวน             
การเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ                
ความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาระหว่างชุมชน  

 13. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน                
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ด าเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ตลอดจน
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ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม             
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสถาบันการศึกษาอ่ืน และมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
และการพัฒนาของนักเรียนในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยทางโรงเรียนได้เข้าไปมี           
ส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน ซึ่งในการด าเนินงานดังกล่าวเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน จากการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานวิชาการด้าน                
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ  
พรพิมล  ค ามะยอม ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ                 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี              
เขต 3 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ นิสา ศูนย์ประทุม ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหาร 
งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20          
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนอยู่ในระดับมาก 

 14. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดศึกษาอ่ืน  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้ร่วมกันด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยในทุกๆ ปีการศึกษา            
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากสถานศึกษาภายนอก บุคคล 
รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้น และส่งเสริม
สนับสนุนให้สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน นอกโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานวิชาการด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน                     
ที่จัดศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สมศักดิ์  ชูช่วง  ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ                
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชน การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ นุกูล  เวศสุวรรณ์               
ที่ท าการศึกษาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหารงานวิชาการใน
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการด้านการสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 15. ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันของบุคลากร
เกี่ยวกับงานวิชาการในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการด าเนินงาน โดยทาง
โรงเรียนได้มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เริ่มจากแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในขอบข่ายของงาน
วิชาการร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร เพ่ือจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของ
สถานศึกษา โดยในระเบียบได้ระบุแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานของวิชาการไว้อย่างชัดเจน และน าสู่
การปฏิบัติ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดท าเอกสารวิชาการในลักษณะของคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งเผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ พรพิมล ค ามะยอม ที่ท าการศึกษาวิจัย              
เรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน      
ด้านวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อาทิตยา  วงศ์ศา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง             
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  

 16. ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา ผลการศึกษาวิจัยอยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญในการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 
เนื่องจากหนังสือแบบเรียนมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการจัดกระบวนการเรียนสอนในห้องเรียน เป็นสื่อการเรียนที่
มีเนื้อหาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยให้สนองต่อความต้องการความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ทางโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ได้ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดขั้นตอน             
การคัดเลือกหนังสือในโรงเรียน ดังนี้ 1) ส ารวจและศึกษารายการหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดเพ่ือใช้ใน                              
การจัดการเรียนรู้ 2) ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือคัดเลือกหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัด                   
3) พิจารณาคัดเลือกหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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และหลักสูตรสถานศึกษา 4) ประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือด าเนินการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียน
แบบฝึกหัด 5) ประสานหัวหน้าสายชั้นในการตรวจรับหนังสือแบบเรียนแบบฝึกหัดและตรวจนับจ านวน               
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้รับหนังสือเรียนเพื่อไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงส่งผลใหก้ารบริหารงานวิชาการ ด้านการคัดเลือกหนังสือเรียน 
แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ทิพยาภรณ์  เตียวเจริญ                
ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหาร  งานวิชาการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาที่เป็น
นิติบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ในระดับมาก  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของการบริหารวิชาการด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการมุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนครูเข้าร่วมการอบรมในโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้ง 
ในส่วนภาครัฐและภาคเอกชน มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางโครงการ โดยมีการก าหนดกิจกรรม                
การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีลงในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี  มีการพัฒนาบุคลากร
ในด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ตลอดเวลา  มีการเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ
เช่น เข้ารว่มการอบรมเชิงสัมนาปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance learninginformation technology)  และโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส านักงานและสื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน และยังน า
ความรู้ที่ได้มาขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้เกิดการพัฒนาด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากรในการจัดการ ผลิตใช้ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 64 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนา
แบบเรียน ต ารา หนังสือทางวิชาการ  สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน               
จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9             
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อาทิตยา วงศ์ศา  ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับ นุกูล  เวศสุวรรณ์ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อ
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การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยู่ในระดับมาก 

 2. จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง
หน้าที่ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการ
ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ งานด้านวิชาการนับเป็นงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบริหารการศึกษาก็เพ่ือ
ตอบสนองความส าเร็จของผลงานทางวิชาการหรือการเรียนการสอน โดยจุดมุ่งหมายของการบริหารงาน
วิชาการอยูที่การสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนั้น                
การบริหารงานด้านวิชาการจึงเป็นงานที่ส าคัญที่ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน ตองมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด เพ่ือก่อให้เกิดความรู้และ
วิธีการใหม่ๆ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 
(ฉบับที่3)  ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ
จัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและให้หน่วยงานทางการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ 
ความช านาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์กร กลุ่มบุคคลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา                
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่และผู้ทรงคุณวุฒิ  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องท าหน้าที่แทนชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ต้องค านึงถึงการจัดการศึกษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนซึ่งเป็น
ลูกหลานของชุมชน ในขณะเดียวกันต้องท างานร่วมกับผู้บริหารและคณะครู โดยตระหนักถึงความเป็น
เจ้าของร่วมกัน จึงอาศัยกระบวนการท างานที่เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน จาการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ฝ่ายบริหาร ครูปฏิบัติการสอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหาร
แจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
อาทิตยา วงศ์ศา  ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแม่คะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า              
การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน คืออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สุพรรณี โสภี                 
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ทีท่ าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบ               
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการต่อสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับ นิลวรรณ วัฒนา ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามสถานภาพทางตามต าแหน่ง พบว่า สถานภาพ
ทางต าแหน่งที่แตกต่างกันมีสภาพปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ     
นุกูล  เวศสุวรรณ์ ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหาร                        
งานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 4 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการบริหาร             
งานวิชาการทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ เสาวนีย์  เพชรทรัพย์ ที่ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามสถานภาพต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ด าเนินการบริหารงานวิชาการและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป ดังนี้ 
 1. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
ควรให้ความส าคัญการบริหารงานวิชาการในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
โดยมีการการจัดตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ครูท าวิจัยใน
ชั้นเรียน เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรมีการส่งเสริม               
การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเกิด              
การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน   
 2. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
ควรให้ความส าคัญกับด้านการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ โดยถือเป็น
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้เข้าใจถึงการนิเทศ
การศึกษา มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศที่มีบทบาท
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และหน้าทีอ่ย่างชัดเจน จัดท าคู่มือการการนิเทศ เอกสารประกอบการนิเทศ ปฏิทินการวางนิเทศ และจัดให้มี
การนิเทศติตามการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  
 3. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
ควรให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยผู้บริหารควรสร้างความ
ตระหนักให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้เห็นความส าคัญของสถานศึกษา 
โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านวิชาการ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของ
สถานศึกษา สถานศึกษาควรมีศูนย์บริการทางวิชาการให้แก่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 2. ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
 3. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1   

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ              

การวิจัย เรื่อง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูล
ที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของ
ท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในภาพรวม ดังนั้นข้อเท็จจริงในการตอบ
แบบสอบถามของท่านจะช่วยให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้บรรลุผลและเกิดประโยชน์ ในการน า
ผลการวิจัยมาหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1                
ในโอกาสต่อไป 

 2.  แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 2  ตอน 
     ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามกรอบแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  เพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสอบถามฉบับนี้  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบ             
ทุกข้อ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา 
ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
        นางสาวจิราพร  ลิ้มประเสริฐ 
    นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                               ภาควิชาการบริหารการศึกษา  
           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 



217 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
........................................................................ 

 
ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย ใน [  ] หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
ข้อที่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 
[  ]  ชาย [  ]  หญิง 

 
[  ] 1 

 
2 อายุ 

[  ]  น้อยกว่า 30 ปี [  ]  30-40 ปี 
[  ]  41-50 ปี [  ]  51 ปีขึ้นไป 
 

 
[  ] 2 

3 ระดับการศึกษา 
[  ] ต่ ากว่าปริญญาตรี [  ] ปริญญาตรี 
[  ] ปริญญาโท [  ] ปริญญาเอก 
[  ] อื่นๆ (โปรดระบุ
.................................................................) 
 

[  ] 3 

4 ต าแหน่งหน้าที่ 
[  ] ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
[  ] รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
[  ] หัวหน้าระดับชั้น 
[  ] หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
[  ] ครูปฏิบัติการสอน 
[  ] คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 

       
[  ] 4 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
[  ] ไม่เกิน 10 ปี [  ] 11-20 ปี 
[  ] 21-30 ปี [  ] 31 ปีขึ้นไป 
 

 
[  ] 5 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  
            สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
            โดยพิจารณาดังนี้ 
 

ระดับท่ี 5 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับท่ี 4 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
ระดับท่ี 3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับท่ี 2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ระดับท่ี 1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ข้อ
ที ่

ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
1 วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้น 
     

[  ] 6 

2 วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้น         
ที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ 

     
[  ] 7 

3 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลจัดท าสาระ         
การเรียนรู้ท้องถิ่น 

     
[  ] 8 

4 การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

     
[  ] 9 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
5 การก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      [  ] 10 
6 การก าหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้      [  ] 11 
7 การก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน 
     

[  ] 12  

8 การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 

     
[  ] 13 

9 การก าหนดแนวทางการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
 

     
[  ] 14 
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ข้อ
ที ่

ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
10 การก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มี        

แหล่งเรียนรู้ 
     

[  ] 15 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
11 การจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      [  ] 16 
12 การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้          

ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

[  ] 17 

13 การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน      [  ] 18 
14 การจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง  ๆ

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     

[  ] 19 

15 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน          
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     
[  ] 20 

4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
16 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     

[  ] 21 

17 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานที่ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 

     
[  ] 22 

18 การจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนให้เหมาะสม
กับความสามารถของผู้เรียน 

     
[  ] 23 

19 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาและรายงานผลต่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     
[  ] 24 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
20 การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม สอดคล้องกับความสนใจ

และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

     
[  ] 25 

21 การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญ
สถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
 

     

[  ] 26 
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ข้อ
ที ่

ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
22 การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

     
[  ] 27 

23 การจัดการเรียนการสอน โดยบรูณาการสาระความรู้
ต่างๆ รวมทั้งปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมที่ดงีามและ
คุณลักษณะอันพงึประสงค์ไว้ในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู ้

     
[  ] 28 

 6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
24 การก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ             

การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา           
ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

     
[  ] 29 

25 การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

     
[  ] 30 

26 การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์
และอนุมัติผลการเรียนถูกต้องตามระเบียบ 

     
[  ] 31 

27 การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น      [  ] 32 
28 การจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดและ

ประเมินผลการเทียบโอนผลการเรียน 
     

[  ] 33 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
29 การก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการท างานของนักเรียน 

     
[  ] 34 

30 การพัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ           
การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย  
เป็นส าคัญในการเรียนรู้ 

     
[  ] 35 

31 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย      [  ] 36 
32 
 

การผสมผสานและบูรณาการความรู้อย่าง
หลากหลายเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

     
[  ] 37 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
33 การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย              

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     [  ] 38 

34 การจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน         
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

     
[  ] 39 
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ข้อ
ที ่

ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
35 การจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น       

ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     

[  ] 40 

36 การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งการเรียนรู้
เพ่ือการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 

     
[  ] 41 

9. การนิเทศการศึกษา 
37 การสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เก่ียวข้อง

ให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็น
กระบวนการท างานร่วมกัน 

     
[  ] 42 

38 การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบ 

     
[  ] 43 

39 การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยง
กับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

     
[  ] 44 

10. การแนะแนว 
40 การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มี        

การแนะแนวเป็นองค์ประกอบ 
     

[  ] 45 

41 การจัดระบบงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

     
[  ] 46 

42 การสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่า       
การแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     
[  ] 47 

43 การดูแล ก ากับ นิเทศติดตาม และสนับสนุน                 
การด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

     
[  ] 48 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
44 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเพ่ิมเติม 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและ
ความต้องการของชุมชน 

     
[  ] 49 

45 การจัดระบบบริการและสารสนเทศ  
โดยจัดโครงสร้างการบริหารให้เอื้อต่อ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

     

[  ] 50 
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ข้อ
ที ่

ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
46 การจัดท าแผนสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น               

คุณภาพการศึกษา 
     

[  ] 51 

47 การด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา           
โดยสร้างระบบการท างานที่เข้มแข็งเน้น            
การมีส่วนร่วม 

     
[  ] 52 

48 การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน ที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

     
[  ] 53 

49 การจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่             
ต่อสาธารณชน 

     
[  ] 54 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
50 การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล 

ครอบครัวองค์กร ชุมชน และสถาบันอื่น 
     

[  ] 55 

51 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

     
[  ] 56 

52 การส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาอบรม             
การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

     
[  ] 57 

53 การเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ      [  ] 58 
54 การสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนสอดคล้อง        

กับสภาพปัญหาและความต้องการ 
     

[  ] 59 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
55 การระดมทรัพยากร วิทยากรภายนอก และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา 
     

[  ] 60 

56 การให้บริการด้านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่
อ่ืนๆ 

     
[  ] 61 

57 การจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชนเ พ่ือส่ ง เสริม
วัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี 
 
 

     

[  ] 62 



223 

 
 

ข้อ
ที ่

ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
14 . การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน           
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
58 การจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ  

การเพ่ิมความพร้อมกับบุคคล ชุมชน และ 
สถาบันสังคมอ่ืน ที่ร่วมจัดการศึกษา 

     
[  ] 63 

59 การร่วมกับสถาบันอ่ืนจัดการศึกษาและใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

     
[  ] 64 

60 การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา              
สถาบันสังคมอ่ืน 

     
[  ] 65 

61 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันสังคมอ่ืน          
ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ          
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

     
[  ] 66 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
62 การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบเพ่ือจัดท าระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 
     

[  ] 67 

63 การน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ              
งานวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

     
[  ] 68 

64 การตรวจสอบและประเมินผลระเบียบและ         
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา
ไปปรับปรุงให้เหมาะสม 

     
[  ] 69 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
65 การศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนที่มี

คุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
     

[  ] 70 

66 การจัดท าหนังสือเรียน หรือหนังสือเสริม
ประสบการณ์แบบฝึกหัด ใบความรู้                   
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน 

     
[  ] 71 

67 การตรวจและพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน 
หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัดเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอน 
 

     

[  ] 72 
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ข้อ
ที ่

ผลการปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
68 การร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่อง        

การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

     
[  ] 73 

69 การพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาโดยจัดตั้งเครือข่าย          
ทางวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

     
[  ] 74 

70 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลบุคลากร              
ในการจัดการ ผลิตใช้ และพัฒนาสื่อ            
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

     
 [  ] 75 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 ชื่อ – สกุล  นางสาวจิราพร  ลิ้มประเสริฐ 
 ที่อยู่   88 หมู่ 3 ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ที่ท างาน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อ าเภอดอนเจดีย์                          
    จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2551  ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์  (วท.บ.) 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  
    อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   

พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
    มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วทิยาเขตสุพรรณบุรี  
    อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ.ศ. 2557  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
 ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2554  ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  อ าเภอดอนเจดีย์  
    จังหวัดสุพรรณบุรี   
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การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2555. 

           . พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546. 
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