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คําสําคัญ : การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา 
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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 3) การบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 กลุมตัวอยางคือโรงเรียน 48 โรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติงานแทน      
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จํานวน 3 คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 288 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารวิชาการ
ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ค าความถ่ี รอยละ คามัชฌิม      
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  
 

ผลวิจัยพบวา 
1. การบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     

เขต 8 โดยภาพรวมและรายดานอยู ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอยดังน้ี                
1)การแนะแนวการศึกษา  2)การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  3)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
4)การพัฒนากระบวนการเรียนรู  5)การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6)การนิเทศการศึกษา    
7)การพัฒนาแหลงการเรียนรู และ 8)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอยดังน้ี 1)ผูเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 2)ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 3)ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเน่ือง 
4)ผูเรียนคิดเปนทําเปน และ5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

3. การบริหารวิชาการสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตดานการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนไมสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในภาพรวม 
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The purposes of this research were to find 1) the academic administration of schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 8, 2) educational management of schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 8, 3) the academic administration affecting 
educational management of schools under Secondary Educational Service Area Office 8.         
The sample were 48 school of the Secondary Educational Service Area Office 8. The respondents 
were school directors, deputy school director, heads of academic subjects group and teachers, 
288 respondents in total. The research instrument was a questionnaire on the academic 
administration according to the Ministry of Education and educational management according to 
ONESQA. The statistics applied in data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and stepwise multiple regression analysis 

 
 The findings revealed as follows: 
1.The academic administration of schools under the Secondary Educational Service Area 

Office 8, as a whole, was at a high level. In order priority 1) Educational Guidance                      
2) Measurement Evaluation and Transfer student results 3) Curriculum development                  
4) The development of the learning process 5) Media development, innovation and technology 
to education 6) Educational Supervision 7) Development Resources and 8) Research to improve 
the quality of education. 

2. Educational management of schools under the Secondary Educational Service Area 
Office 8, as a whole, was at a high level.  In order priority 1) Students with physical and mental 
health 2) Students morality ethics and values are desirable 3) Students are eager to know and 
learn continuously 4)The study was made and 5) The achievement of the students. 

3. The academic administration affected their educational management of schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 8, as a whole, 0.05 level at statistical significance, 
but Measurement Evaluation and Transfer student results not affecting educational management 
of schools under the Secondary Educational Service Area Office 8. 
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 คุณความดีและคุณประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบแตบิดา มารดา ครู 
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรูสั่งสอนอบรมดวยความปรารถนาดีตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 โลกในทศวรรษที่ผานมามีกระแสความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนใหมในสังคมอยางรวดเร็วเรียกวา
สังคมแหงยุคโลกาภิวัตน ที่เปนสังคมแหงการแขงขันหรือสังคมแหงขอมูลขาวสารทางเทคโนโลยี     
ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม เทคโนโลยี การเมืองและ
การปกครองรวมไปถึงทางดานการศึกษา จากกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วนี้   
ยังสงผลกระทบตอหลายสวนทําใหเกิดความเจริญและความเสื่อม ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงคือมนุษย เพราะมนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัว ซึ่งแตละ
ประเทศตองตระหนักถึงความสําคัญในการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพเพ่ือชวยพัฒนาประเทศ  
ดังนั้นการพัฒนาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  11 
(พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากย่ิงข้ึน เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยู
พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป  เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1 

ในดานของการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรางโอกาส
ทางการศึกษาใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหคนไทยทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพ มีความพรอมท้ัง
ทางรางกาย จิตใจ สติปญญา มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู
คุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ2   

                                                             
1
 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555 – 2559) (กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิงจํากัด, 
2554), 2. 

2 กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด   
( พ . ศ . 2 5 5 5 -2 5 5 9 ) ,  เ ข า ถึ ง เ ม่ื อ  1 4  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 5 7 .  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก
http://www.pld.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=210 
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   สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นวา การศึกษาเปนกระบวนการที่
ทําใหคนมีความรูและคุณสมบัติตาง ๆ ที่ชวยใหคนนั้นอยูรอดในโลกได เปนประโยชนต อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมสวนรวม3 ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะทอนถึงคุณภาพของคนท่ีเปนผลิตผล
ของการจัดการศึกษา อยางไรก็ตาม ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญยังมีความเหลื่อมล้ํา
และแตกตางกัน ทั้งในดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแมแตปจจัยดานผูเรียน รวมทั้งปจจัย
เอื้ออื่น ๆ เชน ความรวมมือของกรรมการสถานศึกษาการสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกร
ที่อยูใกลเคียงสถานศึกษา และการติดตามชวยเหลืออยางใกลชิดจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือหนวยงานตนสังกัด สิ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งปจจุบัน
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตร  สถานศึกษาเอง 
คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกตางกัน4 ทั้งน้ีเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปพ.ศ.2546 การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย       
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
อยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจ และใหทุกฝายมีสวนรวม        
ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไป
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)      
พ.ศ.2545 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจดัการศึกษาของไทยมเีอกภาพเชิงนโยบาย   
และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 ที่วา “มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง”  
การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ ในการบริหารจัดการเปนไป
ตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM)    
ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพไดมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง5 ซึ่งงานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจ
หลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) 
                                                             

3
 สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , แผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กรุงเทพฯ:สายธุรกิจโรงพิมพ, 2551), 14-15. 
4
 สํานักทดสอบทางการ ศึกษา  สํา นักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , 
2554), 1. 

5กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.),2546), 6-7. 
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พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณ   
ที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ6 
 การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา ตามหมวด 6 วาดวยมาตรฐาน     
และการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงาน       
ที่ เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      
(องคการมหาชน)  ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 -2548) และประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549- 2553) เสร็จสิ้น ไปแลว ขณะนี้อยู ระหวางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ซึ่งยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 หมวด 3 ที่ได ระบุวาการประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ 
ดังตอไปนี้ 1) เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ยึดหลักความเที่ยงตรงเปนธรรมและโปรงใส  
มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  3) สรางความสมดุล
ระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลกัการศึกษาของชาติโดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย 
ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของ
สถานศึกษาและผูเรียน  4) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  5) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และ
พัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  6) คํานึงถึงความเปนอิสระ 
เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา  
ทั้งนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ทําการประเมนิ
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และครอบคลุมหลักเกณฑ
ในเรื่องตางๆ ดังนี้  1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา  
2) มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมศ. ไดกําหนดตัวบงช้ี จํานวน  12 ตัวบงช้ี ซึ่งครอบคลุม                     

                                                             
6
 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 

โรงพมิพองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ (ร.ส.พ.),2546), 33. 
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ทั้ง 4 มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน 3 กลุมตัวบงช้ี ไดแก กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน 
จํานวน 8 ตัวบงช้ี กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ จํานวน 2 ตัวบงช้ี และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริมจํานวน 
2 ตัวบงช้ี7 
 
ปญหาของการวิจัย 

รายงานผลความสามารถในการแขงขันระดับโลก (The Global Competitiveness Report 
2012-2013) ของ World Economic Forum ประเทศไทยถูกจัดอันดับดานศึกษาอยูในลําดับที่ 92 
ของสถานศึกษาระดับมัธยมท้ังหมดจาก 144 ประเทศ8 ซึ่งจากผลการประเมิน PISA 2012            
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันไดขอมูล
วา ประเทศ/เขตเศรษฐกิจอื่นๆ ในเอเชีย ไดแก เซี่ยงไฮ -จีน สิงคโปร ฮองกง-จีน จีนไทเป ญี่ปุน 
เกาหลี และมาเกา-จีน มีผลการประเมินอยูในกลุมคะแนนสูงสุด ของการประเมินทั้ งสามดาน        
ซึ่งไดแก คณิตศาสตร การอาน และวิทยาศาสตร และเวียดนามที่เพ่ิงเขารวมการประเมินเปนครั้งแรก
ก็มีคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตรและการอานสูงกวาคาเฉลี่ย OECD สวนคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตรอยูใน
กลุมคะแนนสูงสุด แตประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีผลการประเมินจดัอยูในกลุมตํ่า เพราะ     
มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาคาเฉลี่ย OECD ทั้งสามดาน ทัง้น้ีไทยมีคะแนนสูงกวามาเลเซียและอินโดนีเซีย
ทุกวิชา เนื่องจากสัดสวนของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินไมถึงมาตรฐานต่ําสุด เปนตัวเลขที่
ระบบการศึกษาของทุกประเทศใหความสําคัญและเปนกังวลเพราะเปนขอมูลท่ีช้ีนับถึงความไมพรอม
ของประเทศในการเตรียมตนทุนมนุษยสําหรับการแขงขันในอนาคต ดังน้ัน  การท่ีมีนักเรียนที่ไมถึง
มาตรฐานตํ่าสุดเปนจํานวนมากเปนประเด็นที่ระบบการศึกษาทั่วไปใหความสําคัญและถือเปนเรื่อง
จําเปนตองมีการยกระดับเรงดวน เพราะถือวาเปนกลุมเสี่ยงที่จะไมสามารถใชประโยชนจากความรู   
ที่ไดเรียนรูมา และเปนขอมูลที่ช้ีนัยถึงคุณภาพการศึกษาและศักยภาพของตนทุนมนุษยของชาติใน
อนาคต9 และจากขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในปงบประมาณ 2554 สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งหมดจํานวน 
34,040 แหง มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจํานวน 7,985 แหง ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจํานวน 5,690 แหง คิดเปนรอยละ 71.26 ไมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา

                                                             
7 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด , 
2555), 8-9. 

8
 World Economic Forum , The Global Competitiveness Report 2012-2013,  

accessed 12 April 2014. available from  http://reports.weforum.org/global-
competitiveness-report-2012-2013 

9
 โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ผลการ

ประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร การอาน และวิทยาศาสตร นักเรียนรูอะไร และทาอะไรไดบาง
(กรุงเทพฯ:หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, 2557), 181-182. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

จํานวน 2,295 แหง คิดเปนรอยละ 28.74 และเม่ือพิจารณาตามสังกัดพบวาสถานศึกษาสังกัดสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากจํานวน 7,042 แหงไดรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 
4,923 แหง คิดเปนรอยละ 69.91 และไมไดรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 2,119 แหง รอยละ 
30.0910 ทั้งนี้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีหนาที่ดูแลสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน  55  แหง จากการศึกษา
บทสรุปของผูบริหารจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสอง ในสวนของขอเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา พบวาสถานศึกษาเม่ือเปนนิติบุคคลก็มีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมากมาย คือ 
บริหารงานทั่วไป บริหารบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารวิชาการ ซึ่งทําใหผูบริหารและครู    
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่จูงใจนักเรียนไดนอย ไมไดจัดทําหรือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูอยูอยาง
เสมอ และยังมีหลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนเทาที่ควร อีกทั้งยังมีการนิเทศ
ภายในที่นอยการวิจัยในช้ันเรียนยังไมคอยไดนํามาใชใหครอบคลุมทุกสาระวิชา และประสิทธิภาพใน
การวัดผลประเมินผลยังคงตองพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาจากงานประกันคุณภาพ
ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขอมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 
คือมีสถานศึกษาท่ีไดรับประเมินภายนอกรอบสามแลวทั้งหมดจํานวน 55 แหง คิดเปนรอยละ 100 
สถานศึกษาท่ีไดรับการรับรองอยางเปนทางการแลว 42 แหง คิดเปนรอยละ 76.36 เปนสถานศึกษา
ในราชบุรี 21 แหง และสถานศึกษาในกาญจนบุรี 21 แหง ทั้งน้ียังมีสถานศึกษาที่ยังไมไดรับการ
รับรอง 13 แหง คิดเปนรอยละ 23.64 โดยที่รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีไมไดรับการรับรองเพราะ
ตัวบงช้ีที่ 5 ตองปรับปรุงและรอยละ 84.62 ของสถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองเพราะตัวบงช้ีที่ 5 
ตองปรับปรุงยังมีคะแนนเฉลี่ยรวมตัวบงช้ีอื่นไมถึง 80 คะแนน จากการศึกษาขอมูลงานประกัน
คุณภาพศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  พบวาสาเหตุตัวบงช้ีที่ 5       
ตองปรับปรุงเนื่องจากสถานศึกษาสวนใหญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
มีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแตปพ.ศ.2553ถึงพ.ศ.2556 มีคะแนนเฉลี่ยของ
สถานศึกษาตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ รายวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีจํานวน
สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศลดลงแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 กลับมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป รายวิชาคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีจํานวนสถานศึกษาท่ีมีผลคะแนน
ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศคงที่ แตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นมีจํานวนลดลง รายวิชา
วิทยาศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีจํานวนสถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศลดลง แตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นมีจํานวนลดลงคง รายวิชาสังคมศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีจํานวนสถานศึกษาที่มีผลคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศลดลง     
แตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นมีจํานวนลดลง รายวิชาสุขศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีจํานวน

                                                             
10

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) , จุลสาร     
สมศ .  สิ ง ห า คม  2 5 5 5 , เ ข า ถึ ง เ มื่ อ  1 4  กุ ม ภ าพั น ธ  2 5 5 7 .  เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก 
http://www.onesqa.or.th/onesqa//th/information/detail.php?ID=2220&SystemKey=Su
bstance 
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สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศลดลงแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นมี
จํานวนเพ่ิมข้ึน รายวิชาศิลปะช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีจํานวนสถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนต่ํากวา
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศลดลง แตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นมีจํานวนเพ่ิมข้ึน รายวิชาการงานอาชีพ
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีจํานวนสถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศลดลง 
แตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นมีจํานวนลดลง รายวิชาภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นั้นมีจํานวน
สถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเพ่ิมข้ึน แตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6         
นั้นมีจํานวนลดลง โดยเม่ือผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนต่ํา ทําใหตัวบงช้ีที่ 
5 อยูในเกณฑตองปรับปรุงสงผลใหสถานศึกษาแหงนั้นไมไดรับการรับรองคุณภาพภายนอกรอบสาม 
และจากการศึกษาบทสรุปของผูบริหารจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบสองในสวน
ของขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พบวา ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่องนอย 
เนื่องจากสถานศึกษายังมิไดสงเสรมิใหนักเรียนไดเรยีนรูจากประสบการณจรงิเทาที่ควร ครูควรพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู และนําผลจากการประเมินไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ครูพัฒนากระบวนการวิจัยช้ันเรียนใหครอบคลุมสาระวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งเปนผล
มาจากการบริหารวิชาการ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัด
การศึกษา เพื่อจะไดนําผลงานวิจัยน้ีไปใช เปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไวดังนี้ 
1. เพื่อทราบการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 
2. เพ่ือทราบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 8 
3. เพ่ือทราบการบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือใหรองรับและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยไดตั้งขอคําถาม
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไวดังนี้ 
 1. การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    เขต 8 
อยูในระดับใด 

2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8     
อยูในระดับใด 

3. การบริหารวิชาการสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หรือไม 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐาน
การวิจัยไวดังนี้ 
 1. การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
อยูในระดับปานกลาง 
 2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    
อยูในระดับปานกลาง 

3. การบริหารวิชาการสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย 
 ผู วิจัยไดนําเสนอตามทฤษฎีเชิงระบบของแคทซและคาหน (Katz and Kahn)                  
ที่มีองคประกอบสําคัญ คือ ตัวปอน (Input) เปนสวนเริ่มตน และเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงาน
ขององคการ กระบวนการ (Process) เปนการนําปจจัยทางการบริหารทุกประเภทมาใชในการ
ดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมรีะบบยอยรวมกันอยูหลายระบบครบ
วงจร เพ่ือใหปจจัยทั้งหลายเขาไปสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลผลิต 
(Output) เปนผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอาปจจัยมาปฏิบัติสภาวะแวดลอม(Context) 
เปนปจจัยที่มีผลตอตัวปอน กระบวรการ และผลผลติ อันเนื่องมาจากเปนระบบเปดที่มีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมโดยไดรับอิทธิพล และผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดลอม เพื่อใหเกิดประสิทธิผล
ตามเปาหมาย ขอมูลยอนกลับ(Feedback) เปนผลที่ เกิดข้ึน11 ซึ่งในสวนของตัวปอน (Input) 
ประกอบดวย นโยบาย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและการจัดการสําหรับกระบวนการ 
(Process) ประกอบดวย การบริหาร การเรียนการสอน การนิเทศ สําหรับผลผลิต (Output) ของเชิง
ระบบในสถานศึกษาคือนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีเปนที่พึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งผลดังกลาว
จะเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ใหกับสถานศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป12   

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัด
การศึกษาในแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารวิชาการมีหลายแนวคิด อาทิ การบริหารวิชาการตามแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการมีขอบขายงาน  12 งาน ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา            
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีเ พ่ือการศึกษา                
6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู  7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน          
11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น   12) การสงเสริมและ
                                                             

11
 Daniel  Katz  and  Robert  L.  Kahn, The  Social  Psychology  of  

Organization, 2nd ed. (New  York: John  Wiley & Son, 1978), 20. 
12

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, หลักการท่ัวไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 16. 
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สนับสนุนวิชาการบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถานบันที่จัดการศึกษา 13  มิลเลอร
(Miller) มีขอบขายงาน 4 งานประกอบดวย 1) การจัดโปรแกรมเรียน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม   
3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การบริการการสอน14 สวนกมล ภูประเสริฐ ไดแบงขอบขายงาน
เปน 9 ดาน คือ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการ
ประเมินผลการเรียน 4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 5) การบริหารบุคลากรทางวิชาการ 
6) การบริหารการวิจยัและพัฒนา 7) การบริหารโครงการทางวิชาการ 8) การบริหารระบบขอมูลและ
สารสนเทศทางวิชาการ 9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา15 ในขณะท่ี 
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน ไดแบงขอบขายงานเปน 4 ดาน คือ 1) การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ  
2) การจัดการดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน  3) การจัดการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการ       
4) การวัดและประเมินผลในดานวิชาการ16 

การจัดการศึกษา มีหลักเกณฑหลายหลักเกณฑอาทิ สํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ไดแบงออกเปน 12 ตัวบงช้ี ประกอบดวยกลุมตัวบงช้ี
พื้นฐาน 1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง
ประสงค 3) ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 4) ผูเรียนคิดเปนทําเปน5)ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู เ รี ยน  6)  ประสิท ธิผลของการจัดการ เรียนการสอนที่ เนนผู เ รี ยนเปนสํ า คัญ                     
7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 8) พัฒนาการของการประกัน
คุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 9) ผลการพัฒนาใหบรรลุตาม
ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 10) ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 11) ผลการ
ดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 12) ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา17 สวนกระทรวงศึกษาธิการ ไดแบงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาออกเปน       
15 มาตรฐาน คือ 1) ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

                                                             
13

 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพมิพองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33-34. 

14 Van Miller, The Public Administration of American School System (New 
York: The Macmillan Company, 1975), 85. 

15 กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทเมธีททปิส 
จํากัด, 2545), 3-4. 

16 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรงุเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 
2553), 3-4. 

17
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 6. 
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คานิยมที่พึงประสงค3) ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง  4) ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมี
เหตุผล  5) ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  6) ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการ
ทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 7) ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  8) ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล  9) คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 11) สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 12) สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 13) สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 14) การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด 15) การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน18 จากแนวคิดดังกลาวขางตน
สามารถเสนอเปนขอบขายทฤษฎีของการวิจัยดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
18สํานั กทดสอบทางการ ศึกษา  สํ า นักงานคณะกรรมการการ ศึกษา ข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2554), 11-16. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงอางองิของการวิจัย 
ที่มา :  Daniel  Katz  and  Robert  L.  Kahn, The  Social  Psychology  of  
Organization, 2nd    ed. (New  York: John  Wiley & Son, 1978), 20. 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, หลักการท่ัวไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 16. 

: กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33. 
 : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 6. 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

สภาพแวดลอม (Context) 
สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร 

ตัวปอน (Input) 
- นโยบาย 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ 

กระบวนการ (Process) 
- การบริหาร 
 

- การเรียนการสอน 
- การนิเทศ 

การบริหารงานวิชาการ 

ผลผลิต (Output) 
 

- ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู
ของนักเรียน 

- คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

ผลการจัดการศึกษา 
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ขอตกลงเบ้ืองตน 
ผูวิจัยมีความประสงคจะทําการวิจัยครั้งน้ีโดยศึกษาการบริหารวิชาการเฉพาะตัวแปรตอไปนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู  7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว
การศึกษา และการจัดการศึกษา ศึกษาเฉพาะตัวแปรตอไปนี้ 1)ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพ    
จิตท่ีดี  2)ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงค  3)ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง  4)ผูเรียนคิดเปนทําเปน 5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เหตุผลเน่ืองจากเปนตัวแปร  
ที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง โดยเก็บขอมูลปการศึกษา 2556 จากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดในการบริหารวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการ
จําแนกงานการบริหารวิชาการออกเปน 12 งาน แตผูวิจัยมีความประสงคศึกษาเฉพาะตัวแปร        
ที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรงไดแก  1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา19  และการจัดการศึกษา ตามเกณฑสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แบงออกเปน 12 ตัวบงช้ี แตผูวิจัยมีความประสงค
ศึกษาเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรงไดแก 1)ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
2)ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  3)ผูเรียนมีความ  ใฝรู และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง  4)ผูเรียนคิดเปนทําเปน  5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน20 ดังแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19

 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 
โรงพมิพองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33-34. 

20
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 6. 
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การบริหารวิชาการ (Xtot)  การจัดการศึกษา (Ytot) 
1. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ( X1) 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) 
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล         
   การเรียน (X3)   
4. การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4)   
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ 
   การศึกษา (X5)   
6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6)   
7. การนิเทศการศึกษา (X7)   
8. การแนะแนวการศึกษา (X8)   

 1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี (Y1)  
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม 
   ที่พึงประสงค(Y2)   
3. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยาง    
   ตอเน่ือง (Y3)   
4. ผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4)   
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน (Y5)   

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรงุเทพฯ: 
โรงพมิพองคการรับสงสินคาและพสัดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33. 
 : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 6. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทที่ใชในการวิจัยดังน้ี 

การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิด ประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน ตามขอบขายงานการบริหารวิชาการที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว  12 งาน แต
ผูวิจัยศึกษาเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง  8 ตัวแปร ไดแก 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู  7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา  

การจัดการศึกษา หมายถึง ตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)             
แบงออกเปน 5 ตัวบงช้ีไดแก 1)ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  2)ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  3)ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง  4)ผูเรียนคิดเปน
ทําเปน 5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หมายถึง โรงเรียนที่เปด
สอนในระดับมัธยมศึกษาท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 2 จังหวัดคือ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 จากการที่ไดกลาวถึงสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรที่ใชใน
การศึกษาไปแลวในบทท่ี 1 สวนในบทนี้จะเปนการกลาวถึง วรรณกรรม แนวคิดของนักศึกษาและ
นักวิจัยที่ เกี่ยวของกับ การบริหารวิชาการ และการจัดการศึกษา ซึ่งผู วิจัยไดกําหนดเน้ือหา
สาระสําคัญไวสามสวนใหญๆ คือ สวนที่หนึ่งเก่ียวกับการบริหารวิชาการ สวนที่สองเก่ียวกับการจัด
การศึกษา สวนที่สามเกี่ยวกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

การบริหารวิชาการ 
 

ความหมายของการบริหารวิชาการ 
 การบริหารวิชาการ เปน 1 ใน 4 ขอบขายงานและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา 
ซึ่งงานวิชาการเปนหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา มีนักการศึกษาไดใหความหมายไวหลาย
ทัศนะ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดย
มีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี  และ         
มีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน1  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการ กลาววา งานวิชาการ
เปนงานหลักหรือเปนภารกิจสวนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาววา      
งานวิชาการ ถือวาไดวาเปนงานหลักของสถานศึกษาหรือโรงเรียน สวนงานดานอื่นๆ เปนงานท่ีมา
สนับสนุนงานวิชาการใหมีคุณภาพซึ่งสามารถตรวจสอบไดจาก 1)โรงเรียนมีขอบขายการบริหารงาน
วิชาการชัดเจน  2)ผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการพัฒนางาน 3)ผูบริหารโรงเรียนและคณะครู
ตระหนัก และรวมมือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนอยางจริงจัง 4)ผูบริหารโรงเรียนสามารถนํา
ความรู ไปประยุกต ใช ไดอย า งมีประสิท ธิภาพ 2 สวนธ เนศ  คิดรุ ง เ รือง  ไดแสดงแนวคิด

                                                             
1 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 1-2. 
2 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, การบริหารงานวิชาการชุดฝกอบรม

ผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง,เลม 5 (กรุงเทพฯ : บริษัท พีเอลีฟว่ิง จํากัด, 2541),84. 
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ไววา การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางดานวิชาการที่เกี่ยวกับ    
การเรียนการสอน และการปรับปรงุพัฒนาการเรยีนการสอนใหมปีระสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจของการศึกษา3 และ รุงชัชดาพร  เวหะ
ชาติ กลาววา กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี
ข้ึน ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลการสอน เพ่ือใหเปนไปตามจดุมุงหมายของหลกัสูตรและจดุมุงหมายของการศึกษา เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน4 

กลาวโดยสรุป การบริหารวิชาการคือกระบวนการดําเนินกิจกรรมตาง ที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สวนงานดานอื่นๆ เปนงานท่ีสนับสนุน       
งานวิชาการเพ่ือใหมีคุณภาพจึงถือไดวา การบริหารวิชาการเปนงานหลักหรือหัวใจสําคัญของ
สถานศึกษา 

 
ความสําคัญของการบริหารวิชาการ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา ไมวา
สถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดาน
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และเก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร  ทุกระดับ
ของสถานศึกษา ซึ่งอาจะเก่ียวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่ลักษณะของงานน้ัน 5 โดยที่
กระทรวงศึกษาธิการ กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงให
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา
ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ทองถ่ินและการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญ ทําใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการ
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมี

                                                             
3 ธเนศ คิดรุงเรือง, การประกันคุณภาพในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร (นครปฐม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2539), 56. 

4 รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สงขลา:โรงพิมพ
นําศิลป, 2554), 29. 

5 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 
2553), 1-2. 
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คุณภาพและมีประสิทธิภาพ6  และรุงชัชดาพร  เวหะชาติ กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ี
สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการ เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของ
สถานศึกษา และเปนเครื่องช้ีวัดความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร7 
 กลาวโดยสรุป การบริหารวิชาการเปนงานที่สาํคัญสาํหรบัผูบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากงาน
วิชาการเปนงานหลักหรอืเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา เปนเครื่องช้ีวัดความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร 
 
แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับขอบขายการบริหารวิชาการ 
 เซอรจิโอวานน่ีและคณะ (Sergiovanni and Others) มีความเห็นวางานวิชาการ               
ตองประกอบดวย 1)การตั้งปรัชญาการศึกษาข้ึนมาเพื่อปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว            
2)การจัดทําโครงการทางการศึกษาตางๆ 3)การจัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรและมีการเรียนการ
สอน 4)การสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลง และ 5)การจัดหาวัสดุสําหรับ
การเรียนการสอน8 ในขณะท่ี มิลเลอร(Miller) มีขอบขายงาน 4 งานประกอบดวย 1) การจัด
โปรแกรมเรียน 2) การปฏิบัติตามโปรแกรม 3) การติดตามการเรียนการสอน 4) การบริการการสอน9 
นักการศึกษาของไทย กมล ภูประเสริฐ ไดแบงขอบขายงานเปน 9 ดาน คือ  1) การบริหารหลักสูตร  
2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารการประเมินผลการเรียน   4) การบริหารการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 5) การบริหารบุคลากรทางวิชาการ 6) การบริหารการวิจัยและพัฒนา                
7) การบริหารโครงการทางวิชาการ 8) การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ             
9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา10 สวน ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน     
ไดแบงขอบขายงานเปน 4 ดาน คือ 1) การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ 2) การจัดการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การจัดการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการ 4) การวัดและประเมินผล       
ในดานวิชาการ11  และเม่ือมีการบัญญัติใหถานศึกษาเปนนิติบุคคล  กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดแบง

                                                             
6 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.),2546), 33. 
7 รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สงขลา:โรงพิมพ

นําศิลป, 2554), 29. 
8 Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and 

Administration      (New York : The MacMillan Company,1965),175 
9 Van Miller, The Public Administration of American School System (New 

York: The Macmillan Company, 1975), 85. 
10 กมล ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัทเมธีททิปส 

จํากัด, 2545), 3-4. 
11 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 3-4. 
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ขอบขายงานวิชาการไว  12 งาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู  7) การนิเทศการศึกษา       
8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 12) การสงเสริมและสนับสนุนวิชาการบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ    
สถานบันที่จัดการศึกษา12 
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ เขียนวา
หลักสูตรเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายปลายทางของการจัดการศึกษา โดยหลักสูตรจะกําหนดหลักการ
และจุดมุงหมายของการศึกษา โครงสรางของหลักสูตร การจัดหลักสูตร สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดผลการเรียนรู หลักสูตรจึงมีความสําคัญที่
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตองศึกษาทําความเขาใจหลักสูตรอยางดีจึงสามารถจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนไดตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในปจจุบัน
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แทนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 เพ่ือใหมีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปาหมายหลักสตูรในการพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการ
กําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการ
เรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละ
ระดับ13 ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร เปนเรื่องที่ตองการการตัดสินใจหลายข้ันตอน ตั้งแตการเริ่มตั้ง
วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ การเลือกเนื้อหาใหตรงและครอบคลุม ชนิดของ
ประสบการณการเรียนรูที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาและวัตถุประสงค และทายสุดคือ วิธีการ
ประเมินผลของการเรียนรูนั้น การตัดสินใจควรจะทําเปนคณะกรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของกับการ
พัฒนาหลักสูตรการตัดสินใจมีระดับกวาง  สวนในอีกระดับหน่ึงอาจะเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคทั่วไป วัตถุประสงคเฉพาะเนื้อหาวิชาวิธีสอน และการประเมินผล และอีกระดับหน่ึงก็คือ 
การบริหารหลกัสตูร การพัฒนาหลักสูตรตองทาํอยางเปนระบบมีหลักเกณฑและตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความเที่ยงตรง14 และคูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544     

                                                             
12 กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 33-34. 
13 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2551), 2. 
14 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 

2553), 41. 
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สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการ
ของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน 2) วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือ
กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา 3) จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการ
เนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 
4)นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใชหลักสูตรใหเหมาะสม  5) นิเทศ
การใชหลักสูตร 6) ติดตามและประเมินผลการใชหลกัสตูร 7) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความ
เหมาะสม15 
 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนบทบัญญัติที่กําหนดทิศทางในการปฏิรูป
ที่ชัดเจนแมวาการปฏิรูปการเรียนรูของชาติเปนงานที่ยากแตเปนภารกิจท่ียิ่งใหญที่มุงสัมฤทธ์ิทั้งน้ีทุก
สวนของสังคมไมวาฝายนโยบาย พอแม ผูปกครอง ครู ผูเรียน ผูบริหาร ชุมชน ตองมีความเขาใจ
ตรงกันและเขามามีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษาโดยมุงหวังที่จะไดเหน็คนไทยที่พึงประสงค เปนทั้ง
คนดี คนเกง และมีความสุข16 และคูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล โดย
กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการปฏิบัติดังน้ี 1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการเรียนรูตามสาระและ
หนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) สงเสริมใหครูจัดกรับวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกบัความสนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ  การประยุกต ใชความรู เพื่ อปองกันและแก ไขปญหา  การเรียนรู                 
จากประสบการณจรงิและปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง การผสมผสาน
ความรูตางๆใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลอง
กับเนื้อหาสาระกิจกรรมโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงการเรียนรูใหเอื้อตอการจัด
กระบวนการเรียนรูและนําภูมิปญญาทองถ่ิน ผูปกครอง ชุมชน มามีสวนรวมในการจัดการเรียน     
การสอนตามความเหมาะสม 3) จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนน
การนิเทศที่รวมมือชวยเหลอืกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนรวมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม17 

                                                             
15 กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 34. 
16 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, ปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญท่ีสุด 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2544) ,25. 
17 กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 34-35. 
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 การจัดกระบวนการเรียนรู เปนบทบาทที่ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการสงเสริมแนะนําให
ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคที่หลักสูตรตองการ
และตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวยการเรียนรูและการจัดการเรียนรูที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรู 
 ฮิลการด และ โบเวอร (Hilgard and Bower 1975) กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการ      
ที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผลจากการฝกและประสบการณ แตมิใชผลจากการ
ตอบสนองตามธรรมชาติ เชน สัญชาตญาณหรือวุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงช่ัวคราว  ของ
รางกาย18 สวน บลูม (Bloom ) ไดกลาวถึง การเกิดการเรียนรูในแตละครั้ง จะตองมกีารเปลี่ยนแปลง
เดข่ึน 3 ประการ จึงจะเรียกวาเปนการเรียนรูที่สมบูรณ คือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู 
ความคิด ความเขาใจ (Cognitive Domain) 2) การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ หรือความรูสึก 
(Affective Domain) 3) การเปลี่ยนแปลงทางการเคลื่อนไหวของรางกาย เพื่อใหเกิดทักษะ19  และ    
สุรางค  โควตระกูล ใหความหมายวา การเรียนรู คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเปนผลเนื่องมาจาก
ประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือการฝกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู
ของผูเรียน20  สวน ปราสาท อิศรปรีดา กลาววาการเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
ศักยภาพของพฤติกรรมที่คอนขางถาวรอันเปนผลมาจากประสบการณ21 
 จากแนวคิดดังกลาว สามารถกลาวโดยสรุปไดวาการเรียนรูวาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล  จากพฤติกรรมเดิมไปสูพฤติกรรมใหม  ทั้ งดานความรู อารมณ และ            
การเคลื่อนไหว ที่คอนขางถาวรหลังจากที่ไดเรียนรู หรือไดรับประสบการณจากการเรียนรู 

การจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 กรมวิชาการใหความหมายการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรยีนเปนสําคัญ วาเปนการดําเนินการใดๆ 
ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนมากที่สุดโดยในการจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได การเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดมีฐานมาจาก
ทฤษฎีและผลการวิจัยที่คนพบวา เปนวิธีการท่ีทําใหผูเรียนมีคุณภาพอยางแทจริง เนื่องจากผูเรียน
เปนผูมีสวนรวม เรียนรูดวยตนเอง เปนผูปฏิบัติ หรือเปนผูกระทํามากกวาผูที่ถูกกระทํา 22  สวน      
ทิศนา  แขมมณี ใหความหมายวา การสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การสอนที่มุง       

                                                             
18 Hilgard and Bower (1975) อางถึงใน ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงาน

วิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ, 2553), 71. 
19 Benjamin S. Bloom, Human Characteristics and School Learning (New 

York : McGraw-Hill Book Company, 1976), 11. 
20 สุรางค  โควตระกลู, จิตวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,2537) ,9. 
21 ปราสาท  อิศรปรีดา, สารัตกะวิทยาการศึกษา (กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ

,2538),196. 
22 กรมวิชาการ, การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีผูเรียนสําคัญท่ีสุดตามพระราชบัญญัติ

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2543),3. 
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จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผูเรียนโดย
ใหผูเรียนมีสวนรวม และลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 23 สวน ประวิทย  
บึงสวาง ไดใหแนวคิดวา การจัดการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนรูมากที่สดุโดยใหผูเรียนเรยีนรูจากการปฏิบัติจริงไดคิดเองปฏิบตัิ
เองและมีปฏิสัมพันธกับบุคคล หรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลายจนสามารถสรางความรูดวยตนเอง
และนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดโดยครูเปนผูวางแผนรวมกับผูเรียนจัดบรรยากาศให
เอื้อตอการเรียนรู กระตุนทาทายใหกําลังใจ และแกปญหาและช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรูที่
ถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบคุคล24  สวน ธนาธิป พรกุล ใหแนวคิดวา การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปน
สําคัญ หรือผูเรียนเปนศูนยกลางเปนการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนไดมีบทบาทในการเรียนโดย
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากที่สุด กิจกรรมการเรียนรู คืองานที่ผูเรียนทําแลวเกิดการเรียนรูใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงเปนพฤติกรรมท่ีครูกําหนดไวในจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมเรี ยนรูมี
หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมทกุดาน25  และ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ ใหความหมายวา กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมาย 
สาระกิจกรรม แหลงการเรียนรู สื่อการเรียน และการวัดผลและการประเมินผลที่มุงพัฒนาคน และ
ชีวิตใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและความ
ตองการของผูเรียน26 
 จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนนั้น กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการเรียนรูที่ยึดผู เรียน         
เปนสําคัญหรือผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนรูที่มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียนสนอง
ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคลผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เรียนรูอยางมี
ความสุขไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการแสวงหาความรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่มีความสําคัญ
ในการนํามาซึ่งคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยพัฒนาการศึกษา

                                                             
23 ทิศนา  แขมมณี, “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางโมเดลชิฟ ,”

วารสารวิชาการ 2,5 (พฤษภาคม 2542) : 4. 
24 ประวิทย  บึงสวาง, “การปฏิรูปการเรียนรูผูเรียนสําคัญที่สุด,”ในรวมคิดรวมเขียนปฏิรูป

การเรียนรูผูเรียนสําคัญท่ีสุด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
พริกหวานกราฟฟค จํากัด,2543),79. 

25 ธนาธิป  พรกุล, “คลี่พระราชบัญญัติฯ จัดการเรียนการสอนผูเรียนเปนศูนยกลาง,”
วารสารวิชาการ 4,9 (กันยายน 2544) : 2. 

26 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ,แกนหลักแนวคิดการปฏิรูป
กระบวนการเรียนและเกณฑการประเมินโรงเรียนปฏิรูปกระบวนการเรียนรู (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. , 
2544),1. 
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ในระดับตางๆ เพราะผลมาจากการวัดและการประเมินผลการศึกษา สวนการเทียบโอนผลการศึกษา
นั้น ถือเปนการสรางโอกาสใหกับนักเรียนผูมีความตองการศึกษาตามสถาบันตางๆ ตามวาระและ
โอกาสท่ีแตกตางกัน ซึ่งมารแชลและฮอลล (Marshall and Halls)  ไดกลาวไววา การวัดผลและ
ประเมินผลเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทดสอบและการหาขอมูลของการทดสอบเพ่ือนํามา
ตัดสินใจ27  สวนกรมวิชาการไดใหความหมายของวัดและประเมินผลวาเปนมาตรการหน่ึงที่จะชวยได
ใหขอมูลมาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามเปาหมายของหลักสูตร28  และกังวล  เทียนกัณเทศน 
ไดใหความหมายการวัดผล (measurement) หมายถึง กระบวนการบอกปริมาณหรือคุณภาพของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง เปนตัวเลขหรือสัญลักษณใดๆที่ตกลงกันไดแลว ทั้งน้ีข้ึนอยูกับคุณลักษณะของสิ่งของท่ีจะ
วัดผลและวัตถุประสงคของการวัดผลนั้น สวนการประเมินผล (evaluation) หมายถึง กระบวนการ
ประเมินคาข้ันสุดทายวาวัตถุประสงคของการศึกษาใดบรรลุวัตถุประสงคเพียงไร ทั้งน้ีโดยพิจารณาผล
ที่ไดจากผลการวัดและสวนประกอบอื่นเพ่ือการประเมินคาที่เหมาะสม29  สวนการเทียบโอนผลการ
เรียน คือ การประเมินผลการเรียน ความรู ความสามารถและประสบการณของผูเรียนที่ศึกษามาจาก
สถานศึกษาอ่ืนหรือรูปแบบการศึกษาอ่ืนใหเปนสวนหน่ึงของผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา30 
 เปาหมายสําคัญของการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือเพื่อนํา
ผลการประเมินไปพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ โดยการ
นําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน
โดยตรงและนําผลไปปรับปรุงแกไขการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งนําไปใช
ในการพิจารณาตัดสินความสําเร็จทางการศึกษาของผู เรียนการวัดและประเมินผลการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบดวย 
 1. การประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู 8  กลุมสาระ ซึ่งสถาน
การศึกษาดําเนินการประเมินผลในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1.1 การประเมินผลกอนเรียน เปนการประเมินผลกอนเรียน เปนหนาที่ของ
ครูผูสอนในแตละรายวิชา ทุกกลุมสาระการเรียนรูที่ตองประเมินผลกอนเรียน เพื่อหาสารสนเทศของ
ผู เรียนในเบื้องตนสําหรับนําไปจัดกระบวนการเรียนรู ใหสอดคลองกับพื้นฐานของผู เรียน              
การประเมินผลกอนเรียน ประกอบดวย 

                                                             
27 Victor H. Noll , Introduction to Educational Measurement , 2nd ed. 

(Boston : Hughton Miffin Co., 1965),13-14. 
28 กรมวิชาการ, คูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 

2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2535),1. 
29 กังวล  เทียนกัณเทศน, การวัด การวิเคราะห การประเมินทางการศึกษาเบ้ืองตน 

(กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ,2540),16. 
30 สํานักทดสอบการศึกษา,กรมวิชาการ, แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2537),34. 
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   1.1.1 การประเมินความพรอมและพื้นฐานของผูเรียน เปนการตรวจสอบ
ความรูและความพรอมตางๆ ของผูเรียนที่เปนพื้นฐานของเรื่องใหมๆ ที่ผูเรียนตองเรียนโดยวิธีการท่ี
เหมาะสมเพื่อที่จะไดทราบวาผูเรียนมีความพรอมและพื้นฐานท่ีจะเรียนทุกคนหรือไมแลวนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง ซอมเสริม หรือตระเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมและพื้นฐานพอเพียงทุกคน     
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี 
   1.1.2 การประเมินความรอบรูในเรื่องที่จะเรียนกอนการเรียนเปนการ
ประเมินผูเรียนในเรื่องที่จะทําการสอน เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูและทักษะในเรื่องที่จะเรียน
นั้นมากนอยเพียงไร เพ่ือนําไปเปนของมูลเบื้องตนของผูเรียนแตละคนวาเริ่มตนเรียนเรื่องน้ัน โดยมี
ความรูเดิมอยูเทาไรจะไดนําไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลังการรวมกิจกรรมการเรียนตาม
แผนการเรียนการเรียนรูแลววาเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึนหรือไมอยางไร ซึ่งจะทําให
ทราบถึงศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียนและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน ผูสอน
สามารถนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการจัดเตรียมวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลอง
กับความรูเดิมของผูเรียนวาจะตองจัดอยางเขมขนหรือมากนอยเพียงไร จึงทําใหแผนการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาการตางๆตามผลการเรียนที่คาดหวังกัน
ทุกคนไดในขณะที่ไมทําใหผูเรียนมีพื้นความรูเดิมอยูแลวเกิดความรูสึกเบื่อหนายและเสียเวลาเรียนใน
สิ่งที่ตนรูแลว 
  1.2 การประเมินระหวานเรียน เปนการประเมินผลระหวางเรียนเปนการประเมิน
เพื่อมุงตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนวาบรรลุตามผลการเรียนที่คาดหวังในการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่ครูไดวางแผนไวหรือไม ทั้งน้ีสารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปสูการปรับปรุง แกไข
ขอบกพรองของผูเรียนและสงเสริมผูเรียนที่มีความรูความสามารถใหเกิดพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
   1.2.1 วางแผนการเรียนรูและประเมินผลระหวางเรียน ผูสอนจัดทํา
แผนการเรียนรูและแนวทางการประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  ซึ่งในแผนการ
เรียนรูควรระบุภาระงานที่จะทําใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
   1.2.2 เลือกวิธีการประเมินที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมหลักที่
กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการประเมินระหวางเรียน 
ไดแก การท่ีพึงประสงคอันเปนผลจากการเรียนรูที่ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูใหวิธีการประเมินที่
ผูสอนสามารถเลือกใชในการประเมินระหวางเรียน 
   1.2.3 การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินสภาพจริงซึ่งประเมินจาก
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ จะ
เปนงานหรือสถานการณที่เปนจริงหรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานท่ีสถานการณซับซอน และ
เปนองครวมมากกวางานท่ีปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป วิธีการประเมินสภาพจริงไมมีความ
แตกตางจากการประเมินจากการปฏิบัติเพียงแตอาจมีความยุงยากในการประเมินมากกวา เนื่องจาก
เปนสถานการณจริง หรือตองจัดสถานการณใหใกลจริง แตจะเกิดประโยชนกบัผูเรียนมาก เพราะจะ
ทําใหทราบความสามารถที่แทจริงของผูเรยีน วามีจุดเดนหรือขอบกพรองในเรื่องใด อันจะนําไปสูการ
แกไขที่ตรงประเด็นที่สุด 
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   1.2.4 การประเมินดวยแฟมสะสมงาน เปนวิธีการประเมินที่ชวยสงเสริมให
การประเมินตามสภาพจริง มีความสมบูรณสะทอนศักยภาพที่แทจริงของผูเรียนมากข้ึน โดยการให
ผูเรียนเก็บรวบรวมผลงานการปฏิบัติจริงทั้งในช้ันเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนตางๆ มาจัดแสดงอยางเปนระบบโดยมีจุดประสงคเพื่อสะทอนใหเห็นความพยายาม 
เจตคติ แรงจูงใจ พัฒนาการ และความสัมฤทธ์ิผลการเรียนรูของผูเรียน การวางแผนดําเนินการ
ประเมินดวยแฟมผลงานท่ีสมบูรณจะชวยใหผูสอนไดสามารถประเมินจากแฟมสะสมงานแทนการ
ประเมินจากการปฏิบัติจริง 
  1.3 การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน เปนการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเพ่ือมุง
ตรวจความสําเร็จของผูเรียน เมื่อผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่งหรือสิ้นสุดการเรียนรายปลายป/
ปลายภาค ประกอบดวย 
   1.3.1 การประเมินผลหลังเรียน เปนการประเมินผูเรียนในเรื่องที่เรียนจบ
แลวเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนท่ีคาดหวังหรือไม เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับผลการประเมินกอนเรียนแลว ผูเรียนเกิดพัฒนาการข้ึนมากนอยเพียงไร ทําใหสามารถประเมินได
วาผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูภายหลังการเรียนสามารถนําไปใชประโยชนมากมาย 
   1.3.2 การประเมินผลการเรียนปลายป/ปลายภาค เพื่อตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในการเรียนรายวิชาตางๆ ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป สําหรับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1-3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และผลการเรียนรูที่
คาดหวังรายภาค สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 การประเมินผลนี้ นอกจากจะมีจุดประสงคเพื่อการ
สรุปตัดสินความสําเร็จของผูเรียนในการเรียนรูสาระการเรียนรูรายป/ปลายภาคเปนสําคัญแลวยังใช
เปนขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไรซอมเสริมผูเรียนท่ีไมผานการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
รายวิชาใหเกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามผลการเรียนที่คาดหวังอยางครบถวนสมบูรณ 

2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมท่ีสถานศึกษาตอง
จัดใหผูเรียนทุกชวงช้ันการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจใหเต็มศักยภาพ โดยมุงเนนการพัฒนาองคกรรวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกาย 
สติปญญา อารมณและสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสถานศึกษา จะตองดําเนินการอยางมี
เปาหมาย มีรูปแบบ และวิธการที่เหมาะสม ผูเรียนตองผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตามที่สถานศึกษากําหนด จึงจะผานการประเมินชวงช้ัน 
  2.1 ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนว 
เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวาง
บุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การ
เรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุกคนตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษา
ดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 2 ) กิจกรรมนักเรียนเปน
กิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรต้ังแตศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันอยางเปนกลุม เชน โครงการ 
กิจกรรมตามความสนใจ ชุมนุมวิชาการ กิจกรรมรักการอาน กิจกรรมสาธารณประโยชน ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 
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  2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรมคือผูรับผิดชอบกิจกรรมประเมิน
การปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตามจุดประสงคของแตละกิจกรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 
  2.3 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงช้ัน เปนการประเมินสรุปผลการผาน
กิจกรรมตลอดชวงช้ันของผูเรียนแตละคนนําผลไปพิจารณาตัดสินการผานชวงช้ันโดยมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 1) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ทุกคนตลอดชวงช้ัน 2) ผูรับผิดชอบสรุปและประเมินผลการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล
ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 3) นําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการเพ่ือความเห็นชอบ 4) เสนอผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงช้ันตอไป 
 3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะท่ีสถานศึกษากําหนดสําหรับพัฒนาผูเรียนเปนกรณีพิเศษ เพื่อแกปญหาหรอสราง
เอกลักษณเกี่ยวกับคุณภาพ จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียน สถานศึกษาและ
ชุมชนของสถานศึกษา การประเมินลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินเชิงวินิจฉัยมีแนวทาง    
ในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  3.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงคสถานศึกษา
ประกอบดวยผูแทนครู ผูปกครอง และชุมชน โดยคณะกรรมการจะมีหนาที่กําหนดแนวทางการ
พัฒนา แนวทางประเมินเกณฑการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงซอมเสริมผูเรียน 
  3.2 กําหนดคุณลักษณะอันพงึประสงคของสถานศึกษา  คณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความจําเปน และ
ความตองการของสถานศึกษาและชุมชน โดยคุณลักษณะอันพึงประสงคอาจจะซ้ําหรือแตกตางจาก
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรหรือมาจนฐานการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูชวงช้ันก็ได 
  3.3 กําหนดแนวทางการพัฒนามี 2 ลักษณะ คือ 1) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคในหองเรียนมอบหมาย ใหผูสอนดําเนินการพัฒนา ประเมินผลและแกไขปรับปรงุแกไขผูเรยีน
ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 2) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคนอกหองเรียนให
บุคลากรของสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายรวมกันพัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงแกไขผูเรียน
อยางตอเนื่องตลอดเวลาทั้งในลักษณะของการรวมกิจกรรมตางๆ หรือการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 
  3.4 ดําเนินการประเมินผูเรียนรายภาค เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแตละภาค ผูสอนหรือ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ดําเนินการประเมิน
ผูเรียนตามแนวทางที่คณะกรรมการฯกําหนด ซึ่งสามารถเลือกใชเครื่องมือและวิธีการไดอยาง
หลากหลายไดแก การสังเกตพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในและนอกหองเรียน การ
สัมภาษณ การบันทึกเหตุการณ การรายงานตนเอง ฯลฯ ทั้งน้ี จะตองเหมาะสมกับกิจกรรมและ
คุณลักษณะที่จะประเมิน 
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  3.5 การประมวลผล การประเมินรายภาค ผูมีหนาที่ในการพัฒนาและการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคแตละฝายทําการประเมินและรวบรวมขอมูลการประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน แลวสงตอใหคณะกรรมการฯ นําไปทํา
การประมวลผลและพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะแตละประการตามเกณฑที่กําหนด 
  3.6 การแจงผลและซอมเสริม คณะกรรมการฯ แจงผลการตัดสินผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหอาจารยที่ปรึกษาของผูเรียนนําไปกรอกในเอกสารแบบแสดงผลการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและแจงผลการประเมินใหผูเรียนและผูปกครองทราบตอไปพรอม
กับดําเนินการปรับปรุงแกไข ผูเรียนท่ีไมผานเกณฑการประเมินใหควบคุมและพัฒนาตนเองในการถือ
ปฏิบัติคุณลักษณะอันพึงประสงคใหดีข้ึน รวมทั้งมอบหมายใหปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีชดเชยตาม
แนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว 
  3.7 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานชวงช้ัน การพิจารณาการสรุปผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อตัดสินใหผูเรียนผานชวงช้ัน คณะกรรมการฯ ควรสรุป
จากผลการประเมินในภาคเรียนสุดทาย และแนวโนมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละ
ประการจากผลการประเมินในแตละภาคเรียนที่ไดบันทึกไว สวนผู เรียนที่ไมผานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคประการใดประการหนึ่ง จะตองเขารับการอบรมและปฏิบัติกิจกรรมคุณ
ความดีชดเชยตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมายจนครบถวนกอนจึงจะไดรับอนุมัติใหผานชวงช้ันได 
 4. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนสื่อความ เปนการประเมินศักยภาพของ
ผูเรียนในการอานหนังสือ เอกสารและสื่อตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลว แลวมาคิดสรุปเปน
ความรูความเขาใจของตน ความสามารถในการวิเคราะหเนื้อหาสาระของเรื่องที่อาน ซึ่งนําไปสูการ
สังเคราะหสรางสรรค และแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ และความสามารถในการถายทอดความคิด
เหลาน้ันดวยการเขียนสื่อความท่ีสะทอนถึงสติปญญา ความรู ความเขาใจ ความสามารถในการคิด
วิเคราะห สังเคราะห แกปญหา และสรางสรรคจินตนาการอยางเหมาะสมและมีคุณคา พรอมดวย
ประสบการณและทักษะในการเขียนที่มีสํานวนภาษาถูกตอง มีเหตุผล และลําดับข้ันตอนในการ
นําเสนอที่สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับของมาตรฐานชวงช้ันอยาง
แทจริง31 
 เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 การจัดกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการมีเทคนิควิธีการจัดการ และประเมินผลหลากหลายวิธี 
ครูผูสอนสามารถเลือกวิธีใชตามความเหมาะสมกับเน้ือหาหรือรูปแบบการบูรณาการ และเนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนแบบผสมผสานสาระความรูดานตางๆ เนนการฝกปฏิบัติ
ตามกระบวนการ รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุก
กลุมสาระการเรียนรู การจัดและการประเมินผลผูสอนจึงตองเลือกใชใหหลากหลาย และดําเนินการ
ควบคูกันไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อใหเก็บขอมูลที่ตองการวัดและประเมินผล
ผูเรียนรูใหไดครบถวนทุกดานใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรูของ

                                                             
31 สํานักทดสอบการศึกษา, กรมวิชาการ, แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2537),30-35. 
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หลักสูตร วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ ไดแก 1) การสังเกต เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลตางๆ ผูสอนดูจากพฤติกรรมของผูเรียนหรือจากเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยเปนการสังเกต
รายบุคคลแลวบันทึกผลการสังเกตไว พฤติกรรมที่ผูสอนควรสังเกตผูเรียน เชน การฝกทักษะตางๆ ที่
ผูเรียนฝกขณะปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบการบูรณาการแบบ Nested หรือ Threaded ซึ่งอาจเปน
การฝกทักษะเดียวหรือหลายทักษะก็ได นอกจากการฝกทักษะแลว อาจเปนการระดมความคิด เหตุ
และผล การแสดงออกในดานตางๆ ผูสอนสามารถนําผลการสังเกตผูเรียนมาประกอบการประเมิน
พัฒนาการของผูเรียน 2) การบันทึกประจําวัน เปนการเขียนบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียนอาจจะ
เปนงานเด่ียวหรืองานกลุมก็ได รูปแบบกําหนดข้ึนเองได แตการบันทึกควรระบุวันที่ วิธีการ
ดําเนินงาน ผลของงาน ปญหาและอุปสรรค และแนวทางแกไขเพ่ือใหมองเห็นภาพรวมของการปฏิบตัิ 
3) การตอบปากเปลา เปนการใหนักเรียนตอบคําถามดวยการพูดตอบโดยครูจะตองวางแผนวาจะให
ตอบเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมเลก็ๆ และวางแผนการใหคะแนนคําตอบในการพูดตอบของนักเรียน 
ครูอาจจะบันทึกเสียงไวก็ได การตอบปากเปลาสามารถกระทําได 3 วิธี คือ การสัมภาษณ การสอบ
ปากเปลา และการนําเสนอผลงานในการตอบปากเปลา ครูอาจถามนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอบแบบบูรณาการแบบ Immersed และ Networked เสร็จแลว 4) การเขียนคําตอบ
หรือความเรียง  เปนการใหนักเรียนสรางคําตอบหรือเขียนแทนการเลือกตอบ โดยอาจเขียนเติม
ขอความสั้นๆ หรือใหเขียนเปนความเรียง เพื่อใชตรวจสอบความเขาใจในการเรียนวิชาตางๆ การ
ประเมินผลดวยวิธีนี้เปดโอกาสใหนักเรียนเขียนคําตอบไดอยางอิสระ ใหนักเรียนไดใชความคิดทั้งที่ใน
เนื้อหาและความคิดรวบยอด การประเมินตนเอง ใหนักเรียนเปนผูประเมินทางการเสริมสราง
ศักยภาพแหงตน หรือการขอความชวยเหลือจากครู การประเมินตนเองเปนภารกิจที่ผูเรียนตอง
รับผิดชอบตอตนเอง ในการพัฒนางานน้ันใหเสร็จตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค นําผลการเรียนรูไป
ปรับปรุงและขยายผลใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 6) การประเมินกลุมเปนการใหนักเรียนได
แสดงความคิดเห็น  หรือความรูสึกจากการมีสวนรวมในกระบวนการทํางานเปนกลุม การพบปญหา
หรืออุปสรรค แนวทางการแกไขผลงานการแสดงความรูสึกตอสมาชิกในกลุม และผลที่เกิดจากการ
ทํางานรวมกับสมาชิกในกลุม 7) การสัมภาษณเปนการเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะที่ครูมีโอกาสพบปะ
สนทนากับนักเรียนโดยมีการเตรียมหัวขอหรือคําถามที่ตองการสัมภาษณอยางงายๆ และไมซับซอน 
หรือรายละเอียดที่จะสัมภาษณไวดวนแลวถามเรียงคําถามไปเรื่อยๆ หรืออาจมีการถามสลับคําถาม 
ข้ึนอยูที่เหตุการณในขณะสัมภาษณ การสัมภาษณควรเปนแบบไมเปนทางการแตผูถามจะมีเนื้อหาที่
ตองการจะถามอยูแลว โดยตองพยายามพูดคุยและนําเขาสูเรื่องที่ตองการ สวนใหญการถามนิยมใช
ประเมินผลการเรียนรูดานความรูสึกนึกคิด และอาจสะทอนใหเห็นถึงความเช่ือ คานิยม เจตคติ 
รวมทั้งเปนคุณคาของสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นๆ ดวย 8) การสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) 
หมายถึง รูปแบบการสัมภาษณของบุคคลกลุมเล็กๆ แบบหนึ่ง การสัมภาษณกลุมประกอบดวย 
ผูรวมงานกลุมละไมเกิน 7 คน มีผูใหความสะดวกคอยใหคําแนะนํา หรือที่เรียกวาผูดําเนินรายการ ผู
ดําเนินรายการมีหนาที่คลายผูสัมภาษณเปนผูเก็บขอมูลจากผูรวมงานในกลุมเพื่อนําไปประกอบ
ผลการวิจัย บรรยากาศของการสัมภาษณกลุม มุงหวังใหทุกคนไดมีโอกาสพูดอยางอิสระและสมบูรณ 
เกี่ยวกับพฤติกรรม เจตคติ และความคิดเห็น การสัมภาษณกลุมเหมาะท่ีจะใชประเมนิการทํางานกลุม 
9) การใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) คือ หลักฐานผลงานของนักเรียนที่จดัเก็บอยางเปนระบบและ
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มีเปาหมาย เพ่ือแสดงใหเห็นความพยายาม ความสนใจ ความกาวหนา ความถนัด ความสําเร็จในการ
เรียน และผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของบุคคล เปนการเก็บขอมูลที่ เกิดข้ึนจากการทํางานใน
ชีวิตประจําวัน แฟมผลงานจะมีลักษณะเปนการแสดงคุณลักษณะเดนของงานที่ไดคัดสรรแลวและ
ปริมาณของช้ินงานข้ึนอยูกับความตองการของเจาของแฟมผลงานและผูประเมิน การใชแฟมสะสม
ผลงานเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถของนักเรียนในดานความรู ความเขาใจทักษะตางๆ       
ที่นักเรียนพัฒนาไดสําเร็จตลอดจนความถนัด ความสนใจ ความพยายาม แรงจูงใจ และพัฒนาการ
การเรียนรูที่สามารถนํามาใชประเมินประกอบกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแตละคนใหมี
ความชัดเจนเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน 10) การใหคะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubrics) เปนการใหคะแนน
งานช้ินใดช้ินหนึ่งโดยมองคุณภาพของผลงานแลวใหคะแนนตามเนื้องานที่ปรากฏมีเกณฑการให
คะแนนระบุไวอยางชัดเจนซ่ึงแบงออกเปน 2 แบบ คือ การใหคะแนนผลงานโดยภาพรวมและการให
คะแนนตามรายละเอียดของงาน เชน การนําเสนอผลงานชีวประวัติของบุคคลอาจใหคะแนนโดยการ
พิจารณาผลงานโดยรวมทั้งหมดหรือจะใหคะแนนแยกตามรายละเอียดแตละประเด็นก็ได            
11) การสนองตอบเปนปฏิกิริยาที่สําคัญยิ่งในการสอนตามหลักสูตรบูรณาการทั้งครูและนักเรียนมี
สวนรวมในกระบวนการน้ี ปฏิกิริยาตอบสนองน้ีเกดิข้ึนไดตลอดเวลาของการเรียนการสอนโดยครูและ
นักเรียนจะประเมินผลวาสิ่งที่เกิดข้ึนตรงกับสิ่งที่คาดหวังไวหรือไมอยางไรโดยอาจพิจารณาจาก
ประเด็นคําถามตอไปนี้ คือ 1) ประสบการณการเรียนรูมีความหมายตอผูเรียนหรือไม 2) กิจกรรม
ตางๆ ที่นักเรียนปฏิบัติตอบสนองจุดประสงคและผลการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม 3) หนวยการ
เรียนรูแบบบูรณาการไดวางแผนและจัดกิจกรรมเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม 4) การเรียนรูของ
นักเรียนเช่ือมโยงกับชีวิตจรงิหรือไม มีความหมายตอนักเรียนเพียงใด 5) สิ่งที่คาดหวังสําหรบับทเรยีน
บูรณาการน้ีมีอะไรบางที่ประสบผลสําเร็จหรือไมเพียงใดมีสิ่งใดตองปรับปรุงบาง และ  6) นักเรียนมี
ความคิดเห็นหรือความรูสึกตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้ีอยางไร จากวิธีการตอบสนองนี้ทั้ง
ครูและนักเรียนสามารถรวมกันสรางแนวทางแสวงหาความรูและวิธีการจัดกิจกรรมใหมได ครูได
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือโครงงานใหตอบสนองความแตกตาง ความสนใจ ความตองการของนักเรียน 
และนักเรียนก็ไดมีโอกาสแสดงออกถึงวิธีการ ความกาวหนา ความสนใจ ความตองการของตนเองใน
กระบวนการเรียนรู มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลจากการเรียนรูแกครูทั้งภาพรวมของหัว
เรื่องที่เรียนตลอดจนวิธีการเช่ือมโยงความรูที่ไดรับ และ 12) การใชแบบทดสอบเปนการใหนักเรียน
แสดงออก ซึ่งความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น การสรุปความหรือเหตุการณและนําไปใชใน
สถานการณตางๆ หรือสรางความรูใหมจากความรูความเขาใจและประสบการณเดิมซึ่งมีทั้ง
แบบทดสอบเปนรายเรื่อง และแบบประเมินเจตคติ เชน แบบทดสอบวัดทักษะการใชภาษา           
ในการเขียน แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ แบบทดสอบวัดเจตคติของ
นักเรียนที่มีการเรียนแบบบูรณาการ เปนตน วิธีการประเมินผล จะเห็นไดวามีหลายแบบ แตละแบบ
ลวนประเมินสิ่งที่นักเรียนไดปฏิบัติจริง และมีลักษณะพิเศษของแตละแบบในการประเมิน ครูผูสอน
จะเลือกใชวิธีการประเมิน การปฏิบัติแบบใดข้ึนอยูกับเนื้อหา ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และกลวิธี     
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ในการสอนของครู ซึ่งวิธีการประเมินน้ีนอกจากจะสามารถประเมินการเรียนรูของนักเรียนแลว       
ยังสามารถนําผลมาปรับปรุงการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนไดอยางดีอีกดวย32 
 สวนการเทียบโอนผลการเรียน ถือเปนการนําผลการเรียนซึ่งเปนความรู ทักษะ และ
ประสบการณของผูเรียน ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยมาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง แนวดําเนินการโอนผล
การเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้  
  - ผูขอเทียบโอนข้ึนทะเบียนเปนนักเรียน หรือนักศึกษาของสถานศึกษาใด
สถานศึกษาหนึ่ง โดยสถานศึกษาดังกลาวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ข้ึน
ทะเบียนเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน 
  - จํานวนหมวดวิชา รายวิชา จํานวนหนวยการเรียนรูที่จะรับเทียบโอนและอายุของ
ผลการเรียนท่ีจะนํามาเทียบโอนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่อเทียบโอนแลวผูขอเทียบโอนตองมีเวลาเรียนในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนไม
นอยกวา 1 ภาคเรียน 
  - ในกรณีมีเหตุผลจําเปนระหวางเรียน ผูเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษา
บางรายวิชาในสถานศึกษาอ่ืน แลวนําผลมาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
  - การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการ
เรียนจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน 
  - การเทียบโอนใหดําเนินการ ดังน้ี 1) กรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนมาจาก
หลักสูตรตางๆ ใหนําหมวดวิชา รายวิชาที่มีจุดประสงคและเน้ือหาสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 
มาเทียบโอนผลการเรยีนไดและพิจารณาใหระดับผลการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน 
2) กรณีการเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ ใหพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน(ถามี) โดย
ใหมีการประเมินดวยเครื่องมือที่หลากหลาย และใหระดับผลการเรียนรูตามเกณฑการประเมินผลการ
เรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน33 
 จากที่กลาวมาขางตนนั้น การวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนการศึกษาถือวาเปน
ภารกิจอยางหนึ่งที่สถานศึกษาจะตองใหความสําคัญ ซึ่งการวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอน
การศึกษา จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพไดนั้น จะตองมีการจัดการที่เปนระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกไดตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งคูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เปนนิติบุคคล โดย
กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการปฏิบัติการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดังน้ี 1) 
กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา 2) สงเสริมใหครูจดัทาํ

                                                             
32 สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน,การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (กรุงเทพฯ : บุคพอยท 

,2546),97-100. 
33 สิริพัชร  เจษฎาวิโรจน,การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (กรุงเทพฯ : บุคพอยท 

,2546),97-100. 
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แผนการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู 
หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) สงเสริมใหครุดําเนินการ
วัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ      
การปฏิบัติและผลงาน 4) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน34 
 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดสําหรับการสรางความเจริญกาวหนาใหกับประเทศ
ในสังคมประชาธิปไตย การวิจัยมีประโยชนตอการทดสอบแนวความคิด การตอบคําถาม            
การแกปญหาหรือการตัดสินใจ ผูบริหารอาจตองการรูกระบวนการท่ีดีที่สุดในการจัดกลุมนักเรียน
หรือสาเหตุที่นักเรียนสอบตกออกกลางคัน การวิจัยสามารถใหคําตอบกับสิ่งเหลาน้ีและปญหาอื่นๆ    
ที่คลายคลึงกัน กอนที่ผูบริหารจะแกปญหาใดๆ จะตองดูผลการวิจัยกอนที่จะแกปญหา เพื่อใหการ
แกปญหาน้ันๆ ไดผลจริงๆ ซึ่งไดมีผูใหความหมายเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษาไววา การวิจัยเปน
กรับวนการคนหาความจริง (fact-finding process) เปนการคนหาความรู เปนความพยายามในการ
สํารวจหาความจริง การวิจัยเปนการคนหา พัฒนาและการทําความกระจางในความรู โดยใชวิธีทาง
วิทยาศาสตรและการรวบรวมแนวความคิดหรือขอสมมติฐาน (hypothesis) การสังเกตขอเท็จจริง 
การวิเคราะห การทําความกระจาง และการสรุปข้ันสุดทายเปนทฤษฎี35 
 การวิจัยทางการศึกษามีความจําเปนดังน้ี คือ 
  1. เพื่อสรางมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงาน การวิจัยชวยสรางมาตรฐานของงานท้ัง
ดานคุณภาพและปริมาณ การวิจัยมีความจําเปนตอการสรางมาตรฐานของการปฏิบัติงานอันเปนที่
ยอมรับสําหรับทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมลําดับข้ันของการปฏิบัติงานเหลาน้ี และ
เพื่อใหการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนสัมพันธกันอยางมีประสิทธิผลตลอดถึงกอใหเกิดความรวมมือของ
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
  2. เพ่ือกอใหเกิดวิธีการทํางานท่ีมีมาตรฐาน วิธีการทํางานอาจมีหลายวิธี ผูบริหาร
และบุคลากรควรจะรวมกันตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีและงายสุด ถาใชวิธีการทํางานแบบลองถูกลองผิดก็
จะทําใหเสียเวลาและเสียคาใชจาย การวิจัยสามารถปองกันการสูญเปลา 
  3. เพื่อการตัดสินใจและการแกปญหา ในขณะท่ีมีการดําเนินการตามกรับวนการ
ทางการศึกษา ผูบริหารจะประสบปญหาตางๆ สิ่งเหลานี้จําเปนตองมีการสืบคนและแกปญหา     
การวิจัยซึ่งเปนการคนหาความรู เปนหนทางที่ผูบริหารทางท่ีผูบริหารใชในกระบวนการตัดสินใจ การ

                                                             
34 กระทรวงศึกษาธิการ , คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 35. 
35 ชาญชัย  อาจิณสมาจาร , การบริหารการศึกษา(กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด, 

2544),139. 
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วิจัยไมไดใหคําตอบของปญหาในตัวของมันเอง แตอาจเสนอแนะการตัดสินใจหรือทางเลือกของการ
ตัดสินใจ 
  4. เพื่อเผชิญกับความทาทายของการเปลี่ยนแปลง สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในดานตางๆ เชน ดานสังคม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ เปนตน เพราะฉะนั้น การวิจัย
เพื่อหาคําตอบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหลาน้ีจึงเปนสิ่งจําเปน 
  5. เพ่ือปรับปรุงสภาพปจจุบัน การบริหารการศึกษาก็คือ การปรับปรุงการศึกษาใน
ปจจุบัน การแกปญหาโดยการใชสามัญสํานึก จึงเปนการเสี่ยงกับการผิดพลาด ผูบริหารที่ดีจึงควรใช
ผลการวิจัยทางการศึกษามาปรับปรุงสภาพการศึกษาในปจจุบัน36 
 คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการแนวทางการ
ปฏิบัติในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว ดังน้ีคือ 1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหาร       
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 2) สงเสริมใหครูศึกษา 
วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู 3) ประสานความรวมมือ
ในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและงานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นๆ37  
 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับสื่อการเรียนรูจึงได
กําหนดแนวทางการศึกษา วา ใหสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนผูสอนในการจัดสื่อตางๆ เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่ 38  เพราะสื่อ
การเรียนการสอนเปนองคประกอบท่ีสาํคัญประการหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาเกิดทักษะกระบวนการและความรูสึกนึกคิดอันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย 
เนื่องจากสื่อการสอน นวัตกรรม ตลอดถึงเทคโนโลยีตางๆที่เขามามีบทบาทในการเรียนการสอน      
ซึ่งเปนสิ่งชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจและสะดวกตอการเรียนการสอน ผูบริหารจึงตองมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาสื่อการเรียนรูตางๆ ซึ่งกรมวิชาการไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารไวดังนี้ 
1. จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบายวางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูสถานศึกษา 
2. สงเสริมสนับสนุนใหขอเสนอแนะแกบุคลากรภายในสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู พรอมทั้งใหมีการจัดต้ังเครือขายทางวิชาการ ชมรมทางวิชาการเพื่อเปนแหลงการเรียนรู
สถานศึกษา 3. สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาและใชสื่อตางๆ โดยมุงเนนการพัฒนาสื่อให
ขอเท็จจริงเพ่ือการสรางองคความรูใหมๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหลงสื่อที่เสริมการจัดการศึกษาของ

                                                             
36 ชาญชัย  อาจิณสมาจาร , การบริหารการศึกษา(กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดีจํากัด, 

2544),144. 
37 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),2546), 35. 
38 ธีรศักดิ์  ลิขิตวัฒนเศรษฐ , “จัดการสื่อเพื่อการปฏิรูป”,วารสารวิชาการ 4,6 (มิถุนายน 

2544):9-11. 
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สถานศึกษาของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 4. นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการจัดหาผลิตใชและพัฒนาสื่อการเรียนรู พรอมท้ังช้ีแนะชวยไขปญหางานของบุคลากร
เกี่ยวกับสื่อการเรียนรูดานตางๆ39 
 นวัตกรรม เปนเทคโนโลยีระดับสูงในปจจุบนัไดกอใหเกิดการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ข้ึนเปน
อันมากทั้งในดานวัสดุ อุปกรณ และวิธีการรูปแบบตางๆ เพื่อสนองความตองการในวิถีชีวิตที่แปลก
ใหมของคนเรา สิ่งเหลาน้ีอาจเปนต้ังแตเครื่องใชในบานและสํานักงาน อัตโนมัติวัสดุและอุปกรณใน
ระบบดิจิทัลที่มีขนาดเล็กและพกพาสะดวก เชน กลองถายภาพระบบดิจิทัล ซีดี -รอม หรือการ
ติดตอสื่อสารกันโดยโครงขายโยงใยทั่วโลกในลักษณะของเวิลดไวดเว็บในอินเทอรเน็ตเหลาน้ีเปนตน 
สิ่งตางๆ เปนสิ่งใหมที่เราเรียกวา นวัตกรรม (innovation) 
 นวัตกรรม คือ แนวความคิด การปฏิบัติ  หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือ
เปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งข้ึนเม่ือนํานวัตกรรมมาใช
จะชวยใหการทํางานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวยประหยัดเวลา
และแรงงานไดดวยในบางครั้งเราไมสามารถนํานวัตกรรมไปใชไดในทั่วทุกหนแหง ทั้งน้ีเพราะใน
สถานที่แตละแหงมีความแตกตางกันในเรื่องของทรัพยากรดานตางๆ เชน ดานบุคลากร ทุนทรัพย 
และอาคารสถานที่ ดังนั้นการท่ีจะรับนวัตกรรมเขามาใชในสถานที่ใดสถานที่หน่ึงนั้น จําเปนที่จะตอง
มีการพิจารณาอยางรอบคอบถึงประโยชนที่จะไดรับความเหมาะสม ความเปนไปได ตลอดจนความ
คุมคาของการนํามาใชเสียกอนโดยคํานึงถึงสิ่งตางๆ นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation) 
เปนการนํานวัตกรรมมาใชในวงการศึกษาเรียกวา นวัตกรรมการศึกษา (Educational innovation) 
หมายถึง นวัตกรรมที่จะชวยใหการศึกษาและการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถ
เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวาเดิมเกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมเหลานี้ 
และประหยัดเวลาในการเรียนไดใจการเรียนไดอีกดวย ในปจจุบันมีการใชนวัตกรรมการศึกษา
มากมายหลายอยาง ทั้งนวัตกรรมท่ีใชแพรหลายแลวและประเภทที่กําลังเผยแพร เชน การสอนใช
คอมพิวเตอรชวย การใชวีดีทัศนเชิงโตตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และ
อินเทอรเน็ตเหลาน้ีเปนตน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology in Education) หมายถึง การนํา
เทคโนโลยีดานตางๆ เขามาประยุกตใชเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
เพื่อใหการศึกษา การสอน การเรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่นํามาใชในการศึกษา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (Technology in Education) หมายถึงสื่อและเทคโนโลยีเปนองคประกอบ
สําคัญตอการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผู เรียนทุกระดับและทุกระบบของ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การปฏิรูปการศึกษาน้ันตองมุงเนนที่ตัวผูเรียนเปน
สําคัญใหเกิดการพัฒนาศักยภาพความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคลในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 ไดกลาวถึงเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 63-69) ซึ่งเปน
ยุทธศาสตรของการใชเทคโนโลยีเพ่ือปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบใหมที่มีความครอบคลุม กวางขวาง 

                                                             
39 กรมวิชาการ ,คูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 

2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2535),1. 
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และมีความเปนเอกภาพ ทั้งการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน การจัดตั้งกองทุน การสรางมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปรับใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กลาวกันวาการปฏิรูป
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้นจะตองเปนกระบวนการที่ดําเนินไปอยางเปนระบบข้ันตอนมีความ
สอดคลองสัมพันธกันครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาท้ังระบบการปฏิรูปเทคโนโลยีการศึกษาทั้ง
ระบบประกอบดวย 
 1. การปฏิรูปความคิดของบุคลากร สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความคิดของผูบริหาร ผูผลิตและ
เผยแพร ตองไดรับการปฏิรูปความคิดเปนเบื้องตน เพราะบุคลากรเหลาน้ีจะเปนกลุมสําคัญของการ
นําเอาเทคโนโลยีไปสูการปฏิบัติจริงในสภาพแวดลอมทางการเรียนรู หากบุคลากรไมสนใจ ไมยอมรับ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจะบังเกิดข้ึนไดยากและขาดประสิทธิภาพ 
 2. การปฏิรูปการผลติเนื่องจากเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเปนเรื่องเกี่ยวกับสื่อวัสดุอุปกรณและ
โปรแกรมการเรียนรูตางๆ ที่ถูกผลิตหรือสรางข้ึนมาใชในการเรียนการสอน ซึ่งจะตองมีการสํารวจ
ความตองการของผูใชเปนเบื้องตน เพื่อใหผลผลิตที่ออกมาตรงกับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายใช
ประโยชนไดจริง มีกระบวนการผลิตที่สั้น กระชับ พรอมทั้งพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือใหทันสมัย ทําให
สื่อการศึกษามีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ สงผลตอการเรียนรู 
 3. การปฏิรูปการเผยแพรตองมีการประชาสัมพันธและนํากลุมเปาหมายใหรับรูขาวสาระที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหทั่วถึงและหลากหลาย เปนระบบการเผลแพรที่เปนระบบเปด 
กลุมเปาหมายและประชาชนทั่วไปสามารถรับรูจากสื่อไดโดยตรงกวางขวางและที่สําคัญตองคํานึงถึง
ศักยภาพผูใช ความพรอมในปจจัยตางๆ พรอมกันไปดวย 
 4. การปฏิรูประบบตรวจสอบและประเมินผลเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอการสราง
ผลผลิตใหมีคุณภาพและคุมคา เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
 การพัฒนาแหลงการเรียนรู เพื่อบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอนใหผู เรียน              
มีคุณลักษณะใฝรูใฝเรียน จําเปนตองมีการจัดแหลงการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ไดระบุ
วา รัฐตองสงเสริมดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุด 
พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอืน่อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ40 

คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการแนวทางการ
ปฏิบัติในการพัฒนาแหลงการเรียนรูไว ดังนี้คือ 1) สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใกลเคียง 2) จัดทําเอกสารเผลแพรแหลงการเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร 

                                                             
40“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542”,ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116 ,ตอนที่      

74 ก (19 สิงหาคม 2542) :25-26. 
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หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาบริเวณใกลเคียง 3) จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรู
รวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง สง เสริม พัฒนาแหลงการเรียนรูที่ใช
รวมกัน 4) สงเสริม สนับสนุนครู ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน41 
 แหลงการเรียนรู 
 กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ใหความหมายวา แหลงการเรียนรู 
หมายถึง ตัวบุคคลหรือสถานที่จุดใดจุดหน่ึงหรือแหลงที่มีอยูตามธรรมชาติซึ่งสามารถนํามาใชเปน
เครื่องมือเพื่อสนองตอบกิจกรรมการเรียนรู เชน วิทยากรชาวบานซึ่งเปนตัวแทนของภูมิปญญา
ทองถ่ิน กลุมหัตถกรรมพื้นบาน กลุมวัฒนธรรม อุตสาหกรรมครัวเรือน องคกรชุมชน หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ รวมทั้งแหลงน้ําธรรมชาติ ปาเขา ทุงนา ซึ่งอาจจะมีอยูทั้งใน
โรงเรียนและชุมชนแหลงการเรียนรูเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญในการทําใหเกิดกิจกรรมการเรียนรู
ทั้งในดานความคิดและการปฏิบัติจริงโดยกิจกรรมในแหลงการเรียนรูควรสอดคลองกับการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนและสัมพันธกับวิถีชีวิตของมนุษย 42  สวนสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธไดเสนอแนะเก่ียวกับแหลงการเรียนรูหรือแหลงความรูไดวา แหลงการเรียนรูสามารถ
จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1) แหลงการเรียนรูในสถานศึกษา สามารถแบงแยกเปน 3 กลุม คือ 
กลุมที่ 1 แหลงความรูที่เปนบุคคล ไดแก ผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานที่อยูในโรงเรียน เชน 
ครู อาจารย นักการภารโรง เพื่อนนักเรียน พอคา แมคาที่จําหนายไปยังโรงเรียน เปนตน กลุมที่ 2 
แหลงการเรียนรูที่ เปนสถานท่ี  ไดแก สภาพแวดลอมในโรง เรียน อาคารตางๆ หองสมุด 
หองปฏิบัติการตางๆ เปนตน และกลุมที่ 3 แหลงความรูที่เปนวัตถุ ไดแก หนังสือ ภาพของจริง ของ
จําลอง ตัวอยางพืช ตัวอยางสัตว เปนตน และ 2) แหลงการเรียนรูภายนอกสถานศึกษา แบงยอยเปน 
3 กลุม คือ กลุมที่ 1 แหลงความรูที่เปนบุคคล ไดแก บุคคลผูประกอบอาชีพตางๆ ในชุมชน ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน พอแม ผูนําชุมชน เปนตน กลุมที่สอง แหลงการเรียนรูที่ เปนสถานท่ี ไดแก 
สภาพแวดลอม ยานการคา โบราณสถาน วัด สวนพักผอน พิพิธภัณฑ สถานประกอบการ เปนตน  
และกลุมที่ 3 แหลงความรูที่เปนวัตถุ ไดแก ปายโฆษณาตางๆ หิน ดิน ตนไม โบราณวัตถุ43 
 กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย เสนอลักษณะของแหลงการเรียนรูไวดังนี้ 
 1. แหลงการเรียนรูที่เปนบุคคล ไดแก ครู เพื่อน ภูมิปญญาทองถ่ิน และบุคคลตางๆ ใน
โรงเรียน สังคม ชุมชนและประเทศชาติ 

                                                             
41 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),2546), 35. 
42 กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันสิ่งแวดลอมไทย ,แนวทางสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม , เลมที่ 6,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ : 
บริษัท ดิ เอมพอเรอร พี กรุป จํากัด ,2544),230-231. 

43 สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ,หนวยศึกษานิเทศก, “เอกสารชุดพัฒนา
ผูบริหารโรงเรียนในการบริหารหลักสูตร”,2547 ,24-25. 
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 2. แหลงการเรียนรูทางกายภาพ ไดแก สถานที่ตางๆ ในชุมชน ศูนยสงเสริมการเรียนรู วัด 
ศาสนสถาน อุทยาน ประวัติศาสตร สวนสัตว ฯลฯ 
 3. แหลงการเรียนรูทางธรรมชาติ ไดแก แมน้ํา ภูเขา ปาไม 
 4. แหลงการเรียนรูประเภทสือ่การเรยีนการสอน ไดแก วีดีทัศน ภาพยนตร ของจริง สิ่งพิมพ 
และเอกสารตางๆ44 
 การสนับสนุน หรือการพัฒนาแหลงการเรียนรูเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนได
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถนั้น หนาที่หลักอยางหน่ึงของผูบริหารโรงเรียนก็คือ การอํานวยการ
บริหารงานดานตางๆ แกนักเรียนโดยสนับสนุนสงเสริมงานการเรียนการสอนได ดังนี้คือ 
 1. การจัดงบประมาณเพื่อการเรียนการสอนผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของกับงบประมาณ
จําเปนตองมีความรูและทกัษะในการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนใหมีประสทิธิภาพและปะสิทธิผล
ทีว่างไว แนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อหารเรียนการสอนมีดังนี้ คือ 1) ยึดวัตถุประสงคการใช
งบประมาณใหการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลตามจุดหมายของหลักสูตร 2) ยึดหลักความประหยัด      
3) ยึดหลักผสมผสานระหวางฐานของงบประมาณของปที่ผานมา และ 4) ยึดแผลการดําเนินงานเปน
หลักในการจัดสรรงบประมาณ 
 2. การจัดกิจกรรมนักเรียน เปนการปฏิบัติงานรวมกันของผูเรียนเปนกลุมๆ ตามความสนใจ
และความถนัด เปนการประกอบกิจกรรมรวมกันโดยผูเรียนชวยกันคิดชวยกันทําและชวยกัน
แกปญหา อันจะเปนการปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูกันในสังคมประชาธิปไตย 
 3. การจัดแนะแนว งานบริการหลักจองการแนะแนวมี 5 บริการ คือ 1) การบริการศึกษา
เกี่ยวกับตัวเด็ก 2) การบริการสารสนเทศ 3) การบริการใหคําปรึกษา 4) การบริการวางตัวบุคคล 
และ 5) การบริการติดตามผลและประเมินผล 
 4. การจัดใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวนจนเอง ก็เพื่อใหตนเองศึกษาคนควาตามความสนใจ 
และความตองการของนักเรียนแตละคน เพื่อใหนักเรียนไดคนพบความสามารถและความถนัดใน
ตัวเอง โรงเรียนตองจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 5. การใชอาคารสถานท่ีอยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจัดอาคารเรียนและบริเวณ
โรงเรียนใหเกิดประโยชนทางดานการเรียนการสอนใหมากที่สุด เปนหนาที่ของผูบริหารจะตองวาง
แผนการทํางานรวมกับบุคลากรในโรงเรียน 
 6. การนําทรัพยากรในทองถ่ินใช ดังน้ี 1) ครูใชสิ่งแวดลอม สภาพสังคมและชีวิตที่เปน
ประโยชนตอการเรียนการสสอน 2) ใชสถานฝกงานในทองถ่ินใหเปนประโยชน 3) จัดหาทรัพยากร
จากแหลงตางๆ ในทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน และ 4) เปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู
จากประสบการณและขนบธรรมเนียมของทองถ่ิน 
 7. การจัดหองสมุด มี 2 ลักษณะ คือ 1) หองสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดหนังสือเลมบางๆ           
ที่สามารถอานจบในระยะเวลาสั้น เชน วารสารลวงเวลา จุลสาร นําใสตะกรา กลอง กระเปา รถเข็น
ไปยังสถานที่ที่มีที่สําหรับใหนักเรียนน่ังอาน เชน ใตตนไม รมอาคาร มุมสนาม สวนหยอม สนาม 

                                                             
44 กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันสิ่งแวดลอมไทย , แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติงาน

เพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม , เลมที่ 6 , การจัดการเรียนการสอน ,253-236. 
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ศาลา เปนตน 2) หองสมุดไมเคลื่อนที่ โดยนําหนังสือ วารสาร จุลสาร ฯลฯ จากช้ันหนังสือหรือ        
ตูหนังสือไปใหบริการตามสถานที่ที่จัดไวเปนการถาวรตามมุมตางๆ เชน ระเบียงหนาหอง ใตถุน
อาคาร โรงอาหาร โรงฝกงาน ฯลฯ ถาหากบริเวณที่จัดมีเนื้อที่กวางขวางพอนอกจากวางช้ันหนังสือ
แลวอาจจัดโตะเกาอี้นั่งอานหนังสอืหรอืปเูสือ่ใหนั่งก็ได การจัดในลักษณะนี้ ควรมีผูดูแลการใหบริการ 
รวมทั้งเปนสถิติการใหบริการ 
 ขอคํานึงเก่ียวกับการจัดแหลงความรูคือ 1) อาคารสถานท่ีควรมีสถานที่ที่เหมาะสม อาจเปน
อาคารเอกเทศหรือเปนสวนหนึ่งของอาคารและอยูในจุดศูนยกลางที่นักเรียนและครูอาจารยมาใชได
สะดวก หางไกลจากเสียงรบกวน มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก 2) ผูปฏิบัติปฏิบัติใน
ศูนยการเรียนรูควรเปนผูที่มีความรูทางบรรณารักษศาสตรหรือหลักการจดัระบบสือ่เพื่อสะดวกในการ
ใชและควรมีครูอื่นๆ เปนผูชวย หรืออาจแตงตั้งคณะทํางานและมีนักเรียนชวยซึ่งจะเปนกําลังสํา คัญ
ชวยใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 3) การดําเนินงานของศูนยการเรียนรู ควรจัดใหเปนระบบเพ่ือความ
สะดวกในการใชความสามารถใชแนวทางในการดําเนินงานหองสมุดมาดําเนินการได ทั้งในสวนที่
เกี่ยวกับระบบสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยี 
 
การนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา ถือวาเปนงานท่ีสําคัญอยางหนึ่งที่ตองมีการจัดใหมีข้ึนในโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีผูใหความหมายเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาไวหลายทาน
ดวยกัน อาทิเชน คาเตอร วี กูด (Good) กลาววา ความพยายามทั้งหลายท่ีผูนิเทศจะทําใหครูผูสอน
และเจาหนาที่ในโรงเรียนที่ตนรับผิดชอบมีความเปนผูนําในการปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ดวยการกระตุนและสงเสริมใหครูไดพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาโดยสามารถเลือกใชจุดประสงคในการ
สอน สื่อการสอน ระเบียบวิธีสอน และการประเมินผลใหสอดคลองและเหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง45  
สวน กลิคแมน (Glickman 1981) ใหความคิดเกี่ยวกับการนิเทศวา เปนแนวความคิดเกี่ยวกับงาน
และหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปรับปรงุการเรยีนการสอน ซึ่งเปนการสอนในเรือ่งหลักการการจัดครูเขา
สอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผลการ
เรียนการสอน46  ซึ่ง โกลแฮมเมอรและคณะ (Goldhammer and Other 1980) ไดสรุปจากคํา
จํากัดความการนิเทศไววา เปนลักษณะงานท่ีมอบหมายใหครูหรือผูนิเทศที่จะกระตุนใหครู หรือครู
แนะแนวในสถานศึกษาไดมีการพัฒนาในการที่จะนําวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอนมาใชโดยเนนถึง
ทักษะในการติดตอสื่อการ ปจจุบันการนิเทศการศึกษาเปนความพยายามที่จะชวยเหลือครูแกไข
ปญหา ชวยแหลือครูในดานความสัมพันธระหวางบุคคล และการสรางบรรยากาศที่ดีระหวางครูและ

                                                             
45 Carter V. Good, Education dictionary (New York : McGraw - Hill Book and 

Company, 1959), 539. 
46 C.D. Glickman, Developmental Supervision : Alternative Practice for 

Helping  Teachers Improve Instruction (Washingtion D.C. : Association for 
supervision and Curriculum Developmental, 1981), 6. 
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นักเรียน47 สวนดุสิต  ทิวถนอม ใหความหมายวา การนิเทศเปนความรวมมือของทุกฝายนับตั้งแต
ผูบริหารโรงเรยีนลงไปในอันที่จะปรับปรงุแกไขหรอืพัฒนาการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพ พัฒนา
คุณภาพการทํางานของครูและบุคลากรอยางจริงจังตอเนื่อง และเปนกระบวนการเพ่ือใหการศึกษา
ของนักเรียนกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ48 และ ชารี  มณีศรี ไดใหความหมายเก่ียวกับการ     
การนิเทศการศึกษาไววา เปนความพยายามอยางหนึ่งในหลายๆ อยางที่จะชวยสงเสริมใหการศึกษา   
มีคุณภาพทั้งดานการเรียนและการสอน49 

คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการแนวทางการ
ปฏิบัติในการนิเทศการศึกษาไว ดังนี้คือ 1) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกับสถานศึกษา  3) ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 4) ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการ
จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา50 

กลาวโดยสรุป การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามชวยเหลือแกไขปญหาของครูเพื่อให
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 
การแนะแนวการศึกษา 
 งานแนะแนวการศึกษาเปนการสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสมตาม
ความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต       
วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงปญญา และสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผูสอนทุกคนตองทําหนาที่
แนะแนว ใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการแนะแนวการศึกษาไวดังน้ี คือ 1) จัดระบบ     
การแนะแนวทางการวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 2) ดําเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความรวมมือของครูทุก
คนในสถานศึกษา 3) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา และ 4) ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการแนะ

                                                             
47 Robert Goldhammer and Other, Clinical Supervision (New York : Holt 

Rinehart and Winston, 1980), 13. 
48 ดุสิต  ทิวถนอม, การนิเทศการศึกษาหลักการบริหารและการปฏิบัติ  (นครปฐม : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540),225. 
49 ชารี  มณีศรี, การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ,2542), 4. 
50 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),2546), 36. 
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แนวทางการศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา51 สวนรุงชัชดาพร เวหะชาติ 
กลาววาการแนะแนวเปนกิจกรรมกระบวนการท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนเพ่ือใหบริการแกผูเรียนทั้งภายใน
และนอกหองเรียน โดยการช้ีแนะชวยเหลือใหสามารถเขากับสิ่งแวดลอมสังคมไดอยางมีความสุข52 
และ Shertzer and Stone กลาววา การแนะแนว หมายถึง กระบวนการชวยเหลือบุคคลใหเขาใจ
ตนเองและโลกของตนในแงกระบวนการมีอยู 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการ หมายถึง ปรากฏการณ
ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา และคําวากระบวนการแสดงใหรูวา การแนะแนว
มิใชเหตุการณเด่ียว แตเกี่ยวของกับชุดของการกระทําหรือลําดับขั้น ซึ่งกาวหนาไปเรื่อยๆสูเปาหมาย   
2) การชวยเหลือ หมายถึง การชวย อนุเคราะห การสงเคราะหการใหประโยชน อาชีพท่ีเกี่ยวของกับ
การชวยเหลือ (Helping Occupations) เปนจํานวนมากมีวัตถุประสงคสําคัญอยูที่การปองกัน
(Prevention) การซอมเสริม(Remediation) และการเยียวยาแกไข(Amelioration) ความยุงยาก
และความยากลําบากของมนุษย 3) บุคคล หมายถึง นักเรียนท่ีอยูในสถานศึกษา และยิ่งไปกวานั้น
การแนะแนวจัดวาเปนการชวยเหลือทีจ่ัดใหกับนักเรยีนปกติ ซึ่งตองการความชวยเหลือสําหรับพัฒนา
พัฒนาการที่เปนปรกติ 4) การเขาใจตนเองและโลกของตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลรูวาตนเปนใคร รู
ถึงเอกลักษณของตน รับรูธรรมชาติของตนอยางกระจาง มีประสบการณเกี่ยวกับโลกของตน 
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของและผูคนที่มีปฏิสัมพันธอยางลึกซึ้ง53 
 กลาวโดยสรุปการแนะแนวการศึกษา คือ กิจกรรมกระบวนการท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนเพ่ือให
บริการแกผูเรียนท้ังภายในและนอกหองเรียน การแนะแนว หมายถึง กระบวนการชวยเหลือบุคคลให
เขาใจตนเอง โดยการช้ีแนะชวยเหลือใหสามารถเขากับสิ่งแวดลอมสังคมได เพื่อประโยชนใน
การศึกษาตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
51 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.),2546), 36. 
52 รุงชัชดาพร  เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สงขลา:โรงพิมพ

นําศิลป, 2554), 151. 
53 Shertzer Bruce and Stone Shelley, Fundamentals of Guidance 

(Boston:Hougton Mifflin Co, 1976), 38. 
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การจัดการศึกษา 

ความหมายของการจัดการศึกษา 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา เขียนวา 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 

1. ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธองตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน 

3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิ
ปญญา 

4. ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
5. ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข54 
กลาวโดยสรุปการจัดการศึกษา คือ ผลจากการจัดการศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถ

เรียนรู พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณา
การตามความเหมาะสมของแตละการศึกษาในเรื่องของตนเอง สังคมไทย สังคมโลก ความรูและ
ทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย 
คณิตศาสตร ภาษา และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 
ความสําคัญของการจัดการศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ตามหมวด 6 วาดวยมาตรฐาน     
และการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสดุทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงาน     ที่
เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      (องคการ
มหาชน)  ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 -2548) และประเมินคุณภาพ
                                                             

54 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542”,ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116 ,ตอนที่      
74 ก (19 สิงหาคม 2542) : 7-8. 
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ภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549- 2553) เสร็จสิ้น ไปแลว ขณะนี้อยู ระหวางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ซึ่งยังคงหลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 หมวด 3 ที่ได ระบุวาการประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมาย  และหลักการ 
ดังตอไปนี้ 1) เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ยึดหลักความเที่ยงตรงเปนธรรมและโปรงใส  
มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  3) สรางความสมดุล
ระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมาย และหลักการศึกษาของชาติโดยใหมีเอกภาพเชิง
นโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตาม
ศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน  4) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  5) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ 
และพัฒนาการจัดการศึกษา   ของรัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น  6) คํานึงถึงความเปน
อิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาหมายของ
สถานศึกษา  ทั้งนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553  กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และครอบคลุม
หลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้  1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภท
การศึกษา  2. มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ  4) มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สมศ. ไดกําหนดตัวบงช้ี จํานวน  12 ตัวบงช้ี ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด โดยแบงเปน 3 กลุมตัวบงช้ี ไดแก กลุมตัว
บงช้ีพื้นฐาน จํานวน 8 ตัวบงช้ี กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ จํานวน 2 ตัวบงช้ี และกลุมตัวบงช้ีมาตรการ
สงเสริมจํานวน 2 ตัวบงช้ี55 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดกําหนด
หลักเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดตัวบงช้ีเปน 
3 กลุม คือ กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริมใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ .2553 ขอ 38      
ซึ่งกําหนดให สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตอไปน้ี คือ 1) มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา       
ในแตละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐาน

                                                             
55 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) , คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด , 
2555), 8-9. 
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ที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) มาตรฐานที่วาดวยการประกัน
คุณภาพภายใน ดังจะเห็นความสอดคลองตามตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 ความสอดคลองระหวางตัวบงช้ีและมาตรฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

กลุมตัวบงช้ี ตัวบงช้ี 
ม า ต ร ฐ า น ต า ม
กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุมตัวบงช้ี
พื้นฐาน 

1.ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีพึงประสงค 

ผลการจัดการศึกษา 
2.ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ 
3.ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง 
4.ผูเรียนคิดเปนทําเปน 
5.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน    
6.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

การจัดการเรียนการสอน 
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษา 

8.พัฒนาการของการประกั น คุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสังกัด 

ก า รป ร ะ กั น คุณภ าพ
ภายใน 

กลุมตัวบงช้ี 
อัตลักษณ 

9.ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ผลการจัดการศึกษา 10.ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

กลุมตัวบงช้ี 
ม า ต ร ก า ร
สงเสริม 

11.ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 
12.ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

การบริหารจัดการศึกษา 

ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) , คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด , 
2555), 17-18. 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงช้ีที่ประเมินภายใตภารกิจของสถานศึกษา โดย
กําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินบนพื้นฐานท่ีทุกสถานศึกษาตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถช้ี
ผลลัพธและผลกระทบไดดีและมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ หมายถึง กลุมตัวบงช้ีที่ประเมินผลผลิต ตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของแตละสถานศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
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กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม หมายถึง กลุมตัวบงช้ีที่ประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันช้ีแนะ ปองกันและแกไขปญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐ  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป โดยมี
เปาหมายที่แสดงถึงความเปนผู ช้ีนําสังคมอาทิ การรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูน
พระมหากษัตริย การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเปนแบบอยาง การสรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง การ
สงเสริมความรวมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม พลังงาน เศรษฐกิจ
สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแกปญหาสังคม อาทิ ความขัดแยง 
อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เปนตน56 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐานมีความสอดคลองกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยมีความสัมพันธ
ระหวางมาตรฐานและตัวบงช้ีตางๆ ในลักษณะหวงโซแหงคุณภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 ความสัมพันธระหวางมาตรฐานและตัวบงช้ีตางๆ ในลักษณะหวงโซแหงคุณภาพ 
ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) , คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด , 
2555), 19. 
 

                                                             
56 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) , คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด , 
2555), 17-18. 

มาตรฐานวาดวย 
การบริหารจัดการศึกษา 

(ตัวบงช้ีที่ 7) 

มาตรฐานวาดวย 
การจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

(ตัวบงช้ีที่ 6) 

มาตรฐานวาดวย 
ผลการจัดการศึกษา 

(ตัวบงช้ีที่ 1-5) 

มาตรฐานวาดวยการ
ประกันคุณภาพภายใน 

(ตัวบงช้ีที่ 8) 
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แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดแบงมาตรฐานการศึกษาออกเปน 15 มาตรฐาน  คือ 1) ผูเรียน      

มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค             
3) ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  4) ผูเรียน       
มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล              
5) ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  6) ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 7) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่                     
อยางมีประสิท ธิภาพและ เกิดประสิท ธิผล   8 )  ผู บริห ารปฏิบัติ ง านตามบทบาทหนาที่                  
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  9) คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  10) สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน  11) สถานศึกษา        
มีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  12) สถานศึกษา       
มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด   ในกฎกระทรวง 13) สถานศึกษา          
มีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 14) การพัฒนาสถานศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทศัน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด   15) การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน57 มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานดังกลาวใชสําหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  ไดแบงการ
จัดการศึกษาออกเปน 5 ตัวบงช้ี ดังนี้ 1)ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  2)ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  3)ผูเรียนมีความ  ใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง  4)ผูเรียนคิดเปน
ทําเปน  5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน58 
 
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  กําหนด       
ตัวบงช้ีผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง ผูเรียนท่ีมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย และผูเรียนที่มีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง รับรูในคุณคา

                                                             
57 สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ , 
2554), 11-16. 

58 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 6. 
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หรือมีอารมณความรูสึกในสิ่งดีงาม รับรูในคุณคาหรือมีอารมณความรูสึกในสิ่งที่ดีงามหรือไพเราะ 
จากการฝกฝนหรือซึมซับ โดยผานกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหลักสูตร  เชน กิจกรรมศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป วรรณศิลป หรือนันทนาการ เปนตน59 และกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดตัวบงช้ี
ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ มีน้ําหนักสวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน รูจักปองกันและหลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติดใหโทษสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ เห็นคุณคาใน
ตนเองมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น รวมทั้ง
แสดงออกถึงอารมณและความรูสึกซาบซึ้งเห็นคุณคาในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะนารื่นรมยของ
ดนตรี พัฒนาฝกฝนซึมซับจนเปนนิสัยในชีวิตประจําวัน สามารถสรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม
ดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการไดตามวัย60 
 กลาวโดยสรุป ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี คือ ในดานสุขภาพกายผูเรียนดูแล
สุขภาพและมีสมรรถภาพรางกายตามเกณฑ ในดานสุขภาพจิตที่ดี ผูเรียนมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
สุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง รับรูในคุณคาหรือมีอารมณความรูสึกในสิ่งดีงาม รับรูในคุณคาหรือ         
มีอารมณความรูสึกในสิ่งที่ดีงาม 
 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  กําหนด        
ตัวบงช้ีผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนท่ีเปนลูกที่ดีของพอแม 
หรือผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเปนคนดีของสังคม ประกอบดวย 
  1 ผูเรียนเปนลูกที่ดีของพอแม หรือผูปกครอง หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะ      
ของการเปนลูกที่ดีของพอแม หรือผูปกครอง ไดแก 

1.1 บํารุง ดูแล กตัญู สรางความสุข ความสบายใจใหพอแมหรือ
ผูปกครองตามอัตภาพ เชน จัดหาหรือดูแลอาหารการกินของพอแม หรือผูปกครอง มีการดอวยพร 
หรือของขวัญใหตามเทศกาล เปนตน 

1.2 ชวยทํา  กิจธุระ การงาน เชน ชวยทํา ความสะอาดบานหรืองานบาน 
ชวยซื้อของ  ชวยกิจธุระการงาน ที่พอแม หรือผูปกครองขอใหชวยเหลือดวยความเต็มใจ เปนตน 

                                                             
59 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 22-25. 

60 สํานักทดสอบทางการ ศึกษาสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2554), 17. 
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1.3 รักษาช่ือเสียงวงศสกุล เชน การไมเสพสิ่งเสพติด ไมดื่มสุรา ไมเลน  
การพนัน ไมสรางความเดือดรอนใหแกพอแม หรือผูปกครอง เปนตน 

1.4  ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนลูกที่ดี เชน เช่ือฟงคําสั่งสอน
ของพอแม ผูปกครองปฏิบัติตนในโอวาทของพอแม หรือผูปกครอง ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ไหวพอแม 
ผูปกครอง กอนไปและกลับจากโรงเรียน เปนตน 
  2 ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน หมายถึง ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะของการเปน
ผูเรียนที่ดี ไดแก สุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย
สุจริต มุงมานะในการเรียนดูแลรักษาสถานที่และสิ่งของท้ังสวนรวมและสวนตัว อยูอยางพอเพียง    
รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย และยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และผูเรียนไมมีปญหาดานความประพฤติ 
  3 ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม หมาย  ผูเรียนใหการชวยเหลือผูอื่น หรือ 
สวนรวมในฐานะสมาชิกของสังคม และปฏิบัติอยูตลอดเวลาจนเปนนิสัย เชน บริจาคเพื่อสาธารณ
กุศล ชวยทําความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ ดูแลผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ เปนตน61 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดตัวบงช้ี ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น กตัญูกตเวทีตอบุพการีและผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม และเปนคนดีของสังคม62 
 กลาวโดยสรุปคือ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนที่ดี 
มีกตัญูกตเวทีตอครอบครัว และเปนคนดีของสังคม 
 
ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  กําหนดตัวบงช้ี
ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง หมายถึง ผูเรียนที่คนควาหาความรูจากการอานใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู และผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

                                                             
61 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 26-30. 

62 สํานักทดสอบทางการ ศึกษาสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2554), 29. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

  1. ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
ผูเรียนเรียนรูดวยการแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดเห็น 
จินตนาการ ฯลฯท่ีบันทึกไว ในเอกสาร  หนังสือ สิ่ ง พิมพ แผนศิลา  ใบลาน  ปายโฆษณา                 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยการอานการดู การฟง และการเขียน 
  2. ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 
หมายถึง  ผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมจริงและมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นทั้งในและนอกสถานศึกษา63 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดตัวบงช้ีผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง     
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องหมายถึง ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากหองสมุด แหลงการเรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน 
และตั้งคําถาม เพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูระหวางกัน และสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน64 
 กลาวโดยสรุปผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง คือ ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน     
และคนควาหาความรูจากการอานใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู และผูเรียนเรียนรูผาน
ประสบการณตรงรวมกับผูอื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
 
ผูเรียนคิดเปนทําเปน 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  กําหนดตัวบงช้ี
ผูเรียนคิดเปน ทําเปน หมายถึง ผูเรียนที่มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดเปน
ระบบ คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม 
  1. ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค คิดอยางมี วิจารณญาณ และคิด เปนระบบ ที่นําไปสูการ
สรางองคความรูหรือ สารสนเทศเพื่อ การตัดสินใจและแกปญหาของตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
  2. ผู เรี ยนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสั งคม  หมายถึง ผู เรี ยนมี
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหาและความขัดแยงตางๆ อยาง
เหมาะสม ซึ่งเปนสมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมี

                                                             
63 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 31-34. 

64 สํานักทดสอบทางการ ศึกษาสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2554), 37. 
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ความสามารถในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล การปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไมพึงประสงค     ที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
255165 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดตัวบงช้ีผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ     
คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบ และคิดไดตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใชเหตุและผลในการอางอิงแนวคิด 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดูสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นําเสนอ
วิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ66 
 กลาวโดยสรุปผูเรียนคิดเปนทําเปน คือ ผูเรียนที่มีความสามารถดานการคิดวิเคราะห         
คิดสังเคราะห คิดเปนระบบ คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม
และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ กําหนดเปาหมาย คาดการณ และตัดสินใจแกปญหา    
โดยมีเหตุผลประกอบ 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)  กําหนดตัวบงช้ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระดับดีและมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี 
หมายถึง รอยละของผูเรียนไดคะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห งชาติ     
(O-NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉลี่ย ผลการทดสอบในแตละกลุม สาระการเรียนรูในระดับช้ัน 
ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ทั้งนี้ สมศ.จะเปนผูดําเนินการใหตามโปรแกรมการคํานวณพัฒนาการทาง       
การเรียนรู หมายถึง สถานศึกษามีคารอยละเฉลี่ยของผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในทุกกลุม
สาระการเรียนรูในระดับดีสูงข้ึนเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยในปที่ผานมา 
  1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางซึ่งการเรียนรูภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความ

                                                             
65 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 34-38. 

66 สํานักทดสอบทางการ ศึกษาสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2554), 45. 
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เปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือใน             
การติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ    
การงาน และดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิด
วิเคราะห วิจารณ และสรางสรรค ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ เปนสมบัติ
ล้ําคาควรแกการเรียนรูอนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
  2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางซึ่งการเรียนรูคณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษย  
มีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือ
สถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวยพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
  3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางซึ่งการเรียนรูวิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะ
วิทยาศาสตรเกี่ยวของกับทุกคนทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆที่มนุษยไดใชเพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน 
เหลานี้ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ 
วิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห 
วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ 
สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบไดวิทยาศาสตรเปน
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-based Society) ดังนั้นทุกคน
จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและ
เทคโนโล ยีที่ มนุษยสร างสรรค ข้ึน  สามารถนํ าความรู ไปใช อย างมี เหตุผล  สร า งสรรค                   
และมีคุณธรรม 
  4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมายถึง กลุมสาระการ
เรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจการดํารงชีวิตของมนุษยทั้งในฐานะปจเจกบุคคลและการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัว
ตามสภาพแวดลอมการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด เขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆเกิดความเขาใจในตนเองและผูอื่น มีความอดกลั้น ยอมรับในความ
แตกตางและมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ 
และสังคมโลก 
  5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง กลุมสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางซึ่งการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ชวยใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 
 

ทางจิตทางสังคม ทางปญญา หรือจิตวิญญาณ สุขภาพ หรือสุขภาวะจึงเปนเรื่องสําคัญเพราะเกี่ยวโยง
กับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะไดเรียนรูเรื่องสุขภาพ เพื่อจะไดมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง       
มีเจตคติ คุณธรรมและคานิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติดานสุขภาพจนเปนกิจนิสัย อันจะ
สงผลใหสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
  6. กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ หมายถึง กลุมสาระการเรยีนรูตามหลกัสตูรแกนกลาง
ซึ่งการเรียนรูศิลปะชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชม
ความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี คุณคาซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศีล ชวยพัฒนา
ผูเรียนทั้งดานรางกายและจติใจ สติ ปญญาอารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
สงเสริมใหผูเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได 
  7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายถึง กลุมสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งการรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจ มีทักษะ พื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรู
เกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางานอยางมีความคิด
สรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และ
มี่เจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข 
  8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หมายถึง กลุมสาระการเรียนรู           
ตามหลักสูตรแกนกลางซึ่ งการเรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจํา เปนอยางยิ่ ง                 
ในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู 
การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก            
และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมนํามาซึ่งมิตรไมตรีและความ
รวมมือกับประเทศตางๆ ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอื่นดีข้ึน เรียนรูและเขา
ใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ และใชภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้น และมีวิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต67 
 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดตัวบงช้ี ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุมสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา  
 

                                                             
67 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 
2555), 39-56. 
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กําหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑที่กําหนด68 
 กลาวโดยสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรยีนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตร และมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษา
กําหนด 
 

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

ประวัตคิวามเปนมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 เมื่อวันที่ 31 มี.ค.52 นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ รมว.ศึกษาธิการ ไดลง นามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กําหนดศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพื่อใหมีการจัดตั้งศูนย
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนยทั่วประเทศ เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในดานปริมาณ  และคุณภาพ  สาเหตุเนื่องจาก    
ที่ผานมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ในรอบแรกระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพไมเปนที่นาพอใจ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน
ช้ันม.3 และม.6 มีคะแนนเฉลี่ยคอนขางต่ํา และในรอบสองโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญไมผาน
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 5 ดังนั้นสถานศึกษาเหลาน้ีจึงตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพใหเขาสูมาตรฐานและยกระดับสูมาตรฐานสากลตลอดจนเพื่อใหมีการปฏิรูป
การศึกษาท้ังระบบศูนยประสานงานฯจะทําหนาที่ประสานการดําเนินงานการจัดการมัธยมศึกษา 
จัดเตรียมความพรอมในการจัดต้ังเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา รวมทั้งเช่ือมประสานความรวมมือการจัด
การศึกษากับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งศูนยแหง
นี้จะมีอัตรากําลังคนแหงละประมาณ 30 คน โดยเกลี่ยมาจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง 
41 ศูนย จะมีอัตรากําลังประมาณ 1,230 คน โดยจะดําเนินการในรูปของคณะกรรมการศูนย
ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งหลังจากท่ีประกาศฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชก็สามารถ
ปฏิบัติงานไดทันที อยางไรก็ตามหลังจากแยกต้ังเขตมัธยมศึกษาแลว จะตองมีการติดตามเรื่อง
คุณภาพวาดีข้ึนหรือไม โดยจะตองมีการกําหนดเกณฑช้ีวัด เชน ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติข้ันพื้นฐาน ของผูเรียนในกลุมวิชาหลัก จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 50 ในป 2554   
มีโรงเรียนยอดนิยมเพิ่มข้ึน และมีหลักสูตรที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียน  จัดตั้งศูนยประสานงานการ
จัดการมัธยมศึกษา ศูนยที่ 7 ประกอบดวย โรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะชวงช้ันที่ 3-4 ในจังหวัดราชบุรี 

                                                             
68 สํานักทดสอบทางการ ศึกษาสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 
2554), 53. 
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และกาญจนบุรีจนกระทั่ง วันที่ 14 สิงหาคม 2553  กฎหมายมีผลบังคับใช จึงมีประกาศแตงต้ังเปน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จนถึงปจจุบัน69 
 
คานิยม  

 “HIS” มีความสุขกับการทํางาน ประสานอยางบูรณาการ ใหบริการอยางเปนกันเอง 
วิสัยทัศน   

เปนองคกรทันสมัยจัดการมัธยมศึกษาแนวใหม มุงใหเด็กกาวสูสากลบนวิถีความเปนไทย 
พันธกิจ   

พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานใหประชากรวัย เรียนทุกคน ไดรับ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรูมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนาสูคุณภาพระดับสากล 
 
เปาประสงค  

1) ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
 2) ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางมีคุณภาพ ทั่วถึง  และ 
เสมอภาค 
 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล  และ
เปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
 กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลมุผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาลเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา70 

                                                             
69 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 , ประวัติความเปนมา, เขาถึงเมื่อ             

9 มีนาคม 2557. เขาถึงไดจาก  http://sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_content 
&view=article&id=5&Itemid=3 
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ขนาดโรงเรียน 
 จากการศึกษางานนโยบายและแผนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
พบวาขอมูลจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาดรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด 
  
ขนาดสถานศึกษา เกณฑนักเรียน จํานวน รอยละ 

เล็ก นอยกวา 500 คน 19 34.55 
กลาง 500 – 1,499 คน 26 47.27 
ใหญ 1,500 – 2,499 คน 3 5.45 

ใหญพิเศษ ตั้งแต 2,500 ข้ึนไป 7 12.75 
รวม 55 100.00 

 
จํานวนผูบริหารและครู 
ตารางที่ 3 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
 

รายการขอมูล ชาย หญิง รวม 
ผูบริหาร 49 25 74 
ภาษาไทย 12 142 154 
คณิตศาสตร 49 142 191 
วิทยาศาสตร 64 144 208 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 68 128 196 
สุขศึกษาและพลศึกษา 77 38 115 
ศิลปะ 53 35 88 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 125 149 274 
ภาษาตางประเทศ 49 230 279 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 31 57 88 

รวมท้ังสิน 577 1090 1667 
 
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 , บุคลากร, เขาถึงเมื่อ  4 สิงหาคม 2558. 
เขาถึงไดจาก http://www.sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_content& 
view=article&id=1449&Itemid=71 
                                                                                                                                                                              

70 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 , นโยบาย, เขาถึงเม่ือ  9 มีนาคม 2557. 
เขาถึงไดจาก sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_content&view=article&id=4  
&Itemid=2 
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จํานวนนักเรียน และจํานวนหองเรียน  
 จากการศึกษางานนโยบายและแผนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
พบวาขอมูลจํานวนจํานวนนักเรียน และจํานวนหองเรียน ขอมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 57 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียน และจํานวนหองเรียน 

ระดับช้ัน หองเรียน 
นักเรียนชาย

(คน) 
นักเรียนหญิง

(คน) 
รวมนักเรียน

(คน) 
มัธยมศึกษาปที ่1 300 5,051 5,574 10,625 

มัธยมศึกษาปที ่2 301 5,053 5,551 10,604 

มัธยมศึกษาปที ่3 309 4,912 5,330 10,242 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 910 15,016 16,455 31,471 

มัธยมศึกษาปที ่4 260 3,180 4,930 8,110 

มัธยมศึกษาปที ่5 267 3,345 5,486 8,831 

มัธยมศึกษาปที ่6 260 3,267 5,383 8,650 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 798 9,845 15,906 25,751 

รวมมัธยมศึกษา 1,708 24,861 32,361 57,222 

ปวช.1 4 26 42 68 

ปวช.2 4 16 40 56 

ปวช.3 3 11 25 36 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้ันตน 

11 53 107 160 

รวมท้ังสิ้น 1,719 24,914 32,468 57,382 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สถานศึกษาสํากัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษา
มัธยมศึกษา ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 55 โรงเรียน ดังนี ้ 

1.โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ผูอํานวยการ นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ ที่อยู 96                  
ถนนมนตรีสุริยวงศ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท 032-337302 
 2.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ผูอํานวยการ นางนวลจันทร ลักษิตานนท ที่อยู 421      
ถนนยุติธรรม ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท 032-337039 
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 3.โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ ผูอํานวยการ นายสมยศ บุญเจริญ ที่อยู 196 หมู 7            
ตําบลอางทอง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท 032-352018 
 4.โรงเรียนแคทรายวิทยา ผูอํานวยการ นายสุรินทร สําลี   ตําบลคูบัว อําเภอเมือง        
จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท  032-352259 
 5 .  โร ง เรี ยนรัตนราษฎรบํ า รุ ง  ผู อํ านวยการ  นายรัตน ชัย  ศรสุ วรรณ  ที่ อยู  75                    
ถนนบานสวนกลวย ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท  032-221400 
 6. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ผูอํานวยการ  นายนิวัตร วงศวิลัย  ที่อยู ถนนทรงพล        
ตําบลบานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท 032-211415 
 7. โรงเรียนกรับใหญวองกุศลกิจพิทยาคม  ผูอํานวยการ นายจรัญ  สุขเสรี ที่อยู 100 หมู 4 
ตําบลกรับใหญ  อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท  032-291252 
 8. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ผูอํานวยการ  นายวรรณชัย  รังสี  ที่อยู 100 หมู 8      
ตําบลหนองปลาหมอ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท 032-372630 
 9. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ผูอํานวยการ  นายปรีชา สุคนธมาน  ที่อยู หมู 8 ตําบลคลอง
ตาคต อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท  032-231011 
 10. โรงเรียนหนองโพวิทยา ผูอํานวยการ  นายธํารง ศรีทิพย ที่อยู  หมูที่ 9 ตําบลหนองโพ 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท  032-389046 
 11. โรงเรียนทามะขามวิทยา ผูอํานวยการ นายภัทร ผองราษี ที่อยู หมูที่ 7 ตําบลดอนทราย
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท  032-234714-5 
 12. โรงเรียนชองพรานวิทยา ผูอํานวยการ   นายทวีป  แสงจันทร ที่อยู 158 หมู2           
ตําบลเตาปูน อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท 032-359217 
 13. โรงเรียนสายธรรมจันทร ผูอํานวยการ นางสาวจุฑามาศ  แกวเกิดฟา ที่อยู  หมูที่ 5      
ตําบลทานัด  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 โทรศัพท 032-241004 
 14. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ผูอํานวยการ นายสรรเสริญ  ขวัญดี ที่อยู  94 หมูที่ 5    
ตําบลประสาทสิทธ์ิ  อําเภอดําเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 70130  โทรศัพท  032-248109 
 15. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง ผูอํานวยการ นายวินัย  พุมบุญทริก  ที่อยู188 
หมูที่ 2 ตําบลดอนคลัง  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130  โทรศัพท 032-267369 

16. โรงเรียนเนกขัมวิทยา ผูอํานวยการ นายยงยุทธ  ลิ่มสกลเศรษฐ  ที่อยู 81 หมูที่ 4          
ตําบลแพงพวย  อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 โทรศัพท 032-738262 

17. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ผูอํานวยการ นายประทิพย  คนทัด ที่อยู  159 หมู 3            
ตําบลบางแพ  อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 โทรศัพท 032-381186 

18. โรงเรียนโพหักวงศสมบูรณราษฎรอุปถัมภ ผูอํานวยการ  น า ง ส า ว ป ญ จ ม า ภ ร ณ       
พุทธพรพิสุทธ์ิ ที่อยู หมู 7 ตําบลโพหัก  อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160โทรศัพท 032-387253 

19. โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฎ  ผูอํานวยการ  นายมงคล   ช่ืนชม ที่อยู  1/1 หมู 2           
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทรศัพท 032-261390 

20. โรงเรียนดานทับตะโกราษฎรอุปถัมภ  ผูอํานวยการ นายเฉลา  พวงมาลัย  ที่อยู หมูที่ 
2 ตําบลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทรศัพท 032-265300 
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21. โรงเรียนปากทอพิทยาคม ผูอํานวยการ นายเกษม  อุนมณีรัตน  ที่อยู  2 หมู 2         
ตําบลปากทอ อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 70140 โทรศัพท 032-281056 

22. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ผูอํานวยการ นางจันทรา  เรือนทองดี ที่อยู 152 หมู 15    
ตําบลทุงหลวง อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 70140 โทรศัพท 032-228227 

23. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ผูอํานวยการ นายประทีป จําปาศรี ที่อยู 170 หมู 
2  ตําบลอางหิน  อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี  70140 โทรศัพท 032-719222 

24. โรงเรียนสวนผึ้ ง วิทยา ผูอํานวยการ นายวรากุล   หงษเทียบ ที่อยู 309 หมู1              
ตําบลสวนผึ้ง  อําเภอสวนผึ้ง อําเภอราชบุรี 70180 โทรศัพท 032-395152 

25. โรงเรียนบานคาวิทยา ผูอํานวยการ นายพรรษกฤช  เกตุรัตน ที่อยู 252 หมู 1          
ตําบลบานคา อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 70180 โทรศัพท 032-721011 

26. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร ผูอํานวยการ  นายณรงค  สุธิ วิรัช ที่อยู 115 หมู 5             
ตําบลวัดเพลง  อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170 โทรศัพท 032-399226 

27. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ผูอํานวยการ นายณรินทร  ชํานาญดู  ที่อยู  65 ถนนคูเมือง 
ตําบลบานเหนือ อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท 034-511060 

28. โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี ผูอํานวยการ นายคณิต  ชูลาภ  ที่อยู  279   
หมู 1 ตําบลลาดหญา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท 034-589242 

29. โรงเรียนเทพมงคลรังษี ผูอํานวยการ นายอังคาร เจริญผล  ที่อยู 16 ถนนเจาขุนเณร      
ตําบลบานเหนือ  อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท 034-511320 

30. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา ผูอํานวยการ นายประทีป  หวานชิต  ที่อยู 50 หมู 1 
ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  71150 โทรศัพท 034-591016 

31. โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา ผูอํานวยการ นายชนะ  อปราชิตา  ที่อยู 20 หมู 3        
ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  71150 โทรศัพท 034-634439 

32. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก  ผูอํานวยการ  นางสมพิศ  สําเนียงแจม ที่ อยู 567               
ตําบลบอพลอย  อําเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 71160 โทรศัพท 034-581235 

33. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ผูอํานวยการ นางอาลัย  พรหมชนะ   ที่อยู  หมู 2      
ตําบลหนองรี  อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160 โทรศัพท 034-646281 

34. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ผูอํานวยการ นายอํานาจ ทัดสวน ที่อยู  80 หมู 2                
ตําบลทากระดาน  อําเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี  71250 โทรศัพท 034-696120 

35. โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  ผูอํานวยการ นายหงษดี  ศรีเสน  ที่อยู  144 ม.4              
ตําบลทามะกา  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  71120 โทรศัพท 034-541044 

36. โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร ผูอํานวยการ นายคงคา จุลกิจวัฒน ที่อยู 164 หมูที่ 
16 ตําบลพระแทน  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  71120 โทรศัพท 034-643103 

37. โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ ผูอํานวยการ  -วาง- ที่อยู ตําบลเขาสะพายแรง           
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  71120 โทรศัพท 034-517865 

38. โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา  ผูอํานวยการ นางเบ็ญจมาศ  เหลืองสด ที่อยู 65 หมู 5   
ตําบลเขาสามสิบหาบ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  71120 โทรศัพท 034-540254 
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39. โรงเรียนทาเรือพิทยาคม ผูอํานวยการ นายประมวล  ศรีบูจันดี ที่อยู 11/12 ม.1            
ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  71120 โทรศัพท 034-561985 

40. โรงเรียนวิสุทธรังษี ผูอํานวยการ นายวิรัช รัตนพันธ ที่อยู  32 หมู 1 ตําบลทาลอ    
อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท 034-531447 

41. โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง ผูอํานวยการ นายประยูร สุธาบูรณ  ที่ อ ยู  1 4 1  ห มู  1         
ตําบลทามวง อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท 034-611034 

42. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ผูอํานวยการ -วาง- ที่อยู  180 หมู 1 ตําบลหนอง
ขาว อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท 034-586114 

43. โรงเรียนพังตรุราษฎรรังสรรค ผูอํานวยการ น.ส.กรรณิกา  ไผทฉันท ที่อยู  หมู 1        
ตําบลทามวง อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท 034-658444 

44. โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎรบํารุง ผูอํานวยการ -วาง- ที่อยู ตําบลหนองตากยา 
ตําบลทามวง อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท 034-644075 

45. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  ผูอํานวยการ นายโอภาส เจริญเช้ือ   
ที่อยู  154 หมู 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลทาลอ อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 71110            
โทรศัพท 034-517195 

46. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  ผูอํานวยการ นายพยนต  ขําขจร ที่อยู  31 ตําบลทาขนุน 
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 โทรศัพท 034-599746 

47. โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี ผูอํานวยการ นายศักดิ์ดา  ภุมรินทร  ที่ อ ยู   8 4  ห มู  6   
ตําบลลิ่นถ่ิน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 โทรศัพท 034-532081 

48. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ผูอํานวยการ นายพงศกร  พูลสมบัติ ที่อยู 161/1 หมูที่ 3  
ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240 โทรศัพท 034-595027 

49. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ  ผูอํานวยการ นายนรายุทธ  แสงโสภณ ที่อยู 12 หมู 3  
ตําบลพนมทวน  อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  71140 โทรศัพท 034-579228 

50. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม ผูอํานวยการ นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน ที่อยู 260 
หมู 7 ตําบลรางหวาย  อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  71140 โทรศัพท 034-571396 

51. โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง ผูอํานวยการ นางอรณิชชา  คชนา  ที่ อ ยู   8 8  ห มู  5   
ตําบลเลาขวัญ  อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210 โทรศัพท 034-576210 

52. โรงเรียนดานมะขามเต้ียวิทยาคม ผูอํานวยการ นายทํานุ  วงษนอย ที่อยู  404 หมูที่ 1 
ตําบลดานมะขามเต้ีย อําเภอดานมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี  71260 โทรศัพท 034-642023 

53. โรงเรียนประชามงคล ผูอํานวยการ นายสมพงษ เตชรัตนวรกุล  ที่อยู หมู 4             
ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220 โทรศัพท 034-519528 

54. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ผูอํานวยการ นายสรศักดิ์ ไสยะหุต ที่อยูตําบลหนองปรือ 
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220 โทรศัพท 034-645225 
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55. โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม ผูอํานวยการ -วาง-  ที่อยู  121 หมู 2 ตําบลสระลงเรือ 
อําเภอหวยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 71170 โทรศัพท 034-56821871 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา 

จากการศึกษางานประกันคุณภาพศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 พบขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดัง ตารางที่ 2 
ตารางที่  5  ผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา  สั งกัด  สพม . 8                     

ขอมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 
สรุปผล หมายเหต ุ

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีไมรับรอง) 
ผาน ตบช 
5 แลว รับ 

รอง 
ไมรับ 
รอง 

1 กาญจนานุเคราะห     
2 เทพมงคลรังษี     
3 เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ฯ 

กาญจนบุรี 
    

4 พนมทวนชนูปถัมภ     
5 ด า น ม ะ ข า ม เ ตี้ ย

วิทยาคม 
    

6 หนองรีประชานิมิต     
7 หนองปรือพิทยาคม   ตบช.5 ตองปรับปรุง ป55 

5.12 
8 รมเกลา กาญจนบุรี     
9 หนองตากยาตั้งวิริยะ

ราษฎรบํารุง 
  ตบช.5 ตองปรับปรุง  

(5.16)คะแนนรวมทุกตัวบงช้ี
ไมถึง 80 (77.27) 

ป55 
5.31 

10 กรับใหญวองกุศลกิจ
พิทยาคม 

    

11 รัตนราษฎรบํารุง     
12 สายธรรมจันทร     
13 โพธาวัฒนาเสนี     
14 รัฐราษฎรอุปถัมภ     

                                                             
71 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 , โรงเรียนในสังกัด , เขาถึงเมื่อ          

11 มีนาคม  2557 ,  เ ข า ถึง ได จาก  http://sesao8.go.th/sesao/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=10&Itemid=15 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา สังกัด สพม . 8  
ขอมูล  ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 
สรุปผล หมายเหต ุ

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีไมรับรอง) 
ผาน ตบช 
5 แลว รับ 

รอง 
ไมรับ 
รอง 

15 คุรุราษฎรรังสฤษฎ     
16 บอพลอยรัชดาภิเษก     
17 หนองขาวโกวิทพิทยา

คม 
  ตบช.5 ตองปรับปรุงคะแนน

รวมทุ กตั วบ ง ช้ี  ไม ถึ ง  8 0 
(77.49) 

ป 55 
( 1 0 . 6 5 ) 
(81.10) 
พอใช 3 ตัว 

18 พนมทวนพิทยาคมฯ     
19 ประชามงคล   ตบช.5 ตองปรับปรุง  

คะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ไมถึง 
80 (78.95) 

ป55 
6.55 

20 ทามวงราษฎรบํารุง     
21 ไทรโยคมณีกาญจน

วิทยา 
    

22 หวยกระเจาพิทยาคม     
23 ทามะกาปุญสิริวิทยา   ตบช.5 ตองปรับปรุง  

คะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ไมถึง 
80 (74.06)  

 

24 ศรีสวัสด์ิพิทยาคม     
 

25 สวนผึ้งวิทยา   ตบช.5ตองปรับปรุง ตบช. 
ระดับดีข้ึนไปไม ถึง10ตบช .
(8ตบช . )คะแนนรวมทุกตัว
บงช้ี ไมถึง 80 (70.17) 

 
ป 55 
(9.01) 

26 วัดสันติการามวิทยา     
27 แคทรายวิทยา     
28 โสภณศิริราษฎร     
29 ประสาทรัฐประชากิจ     
30 หนองปลาหมอ 

พิทยาคม 
  ตบช.5 ตองปรับปรุง  

คะแนนรวมทุกตัวบงช้ี   ไมถึง 
80 (78.13) 

ป55 
6.77 

   ส
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา สังกัด สพม . 8  
ขอมูล  ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 
สรุปผล หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีไมรับรอง) 
ผาน  ตบช 
5 แลว รับ 

รอง 
ไมรับ 
รอง 

31 โพหั ก”วงศสมบูรณ
ราษฎรฯ” 

  ตบช.5 ตองปรับปรุง  ป55 
3.51 

32 หนองโพวิทยา     
33 มัธยมวัดดอนตูม     
34 ทามะขามวิทยา 29 

ม.ค.57 
  ป55 

*9.58 
35 ไทรโยคนอยวิทยา     
36 อุดมสิทธิศึกษา    ป55 

*8.13 
37 ทองผาภูมิวิทยา   ตบช.5 ตองปรับปรุงคะแนน

รวมทุ กตั วบ ง ช้ี  ไม ถึ ง  8 0 
(77.83) 

ป55 
8.19 
( ต อ ง ไ ด
9 . 0 7  จึ ง
รวมได 80) 
 
 

38 ทาเรือพิทยาคม    ป55 
*9.19 
(81.97) 
 
 

39 พระแทนดงรัง 
วิทยาคาร 

 
 

  ป55 
*9.57 
(83.74) 

40 นิวิฐราษฎรอุปถัมภ   ตบช.5ตองปรับปรุง ตบช. 
ระดับดีข้ึนไปไม ถึง10ตบช .
(6ตบช . )คะแนนรวมทุกตัว
บงช้ี ไมถึง 80 (69.92) 

ป 55 
(8.58) 

41 ชองพรานวิทยา    ป55 
*8.30 
(82.57) 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา สังกัด สพม . 8  
ขอมูล  ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 (ตอ) 

ท่ี ชื่อสถานศึกษา 
สรุปผล หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีไมรับรอง) 
ผาน  ตบช 
5 แลว รับ 

รอง 
ไมรับ 
รอง 

42 บรมร า ชินีน าถ ร าช
วิทยาลัย 

    

43 บางแพปฐมพิทยา    ป55 
*10.61 

44 ปากทอพิทยาคม    ป55 
*10.06 

45 ราชโบริกานุเคราะห     
46 ดานทับตะโกราษฎร

อุปถัมภ 
    

47 เลาขวัญราษฎรบํารุง     
48 เทพศิรินทร ลาดหญา 

กาญจนบุรี 
    

49 วิ สุ ท ธ รั ง ษี  จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี 

    

50 พังตรุราษฎรรังสรรค   ตบช.5 ตองปรับปรุงคะแนน
รวมทุ กตั วบ ง ช้ี  ไม ถึ ง  8 0 
(76.41) 

4.99 

51 ทามะกาวิทยาคม     
52 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี     
53 บานคาวิทยา   ตบช.5 ตองปรับปรุงคะแนน

รวมทุ กตั วบ ง ช้ี  ไม ถึ ง  8 0 
(77.77) 

 

54 เ ต รี ย ม อุ ด ม ศึ ก ษ า
พัฒนาการดอนคลัง 

    

55 เนกขัมวิทยา   ตบช .5 ,7 ,8  ตองปรับปรุ ง
คะแนนรวมทุกตัวบงช้ี ไมถึง 
80 (78.45) 

8.35 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารวิชาการและผลการจัดศึกษา มีผูทําการศึกษาไว
หลายทาน ดังนี้ 
 
งานวิจัยในประเทศ 

กุลฑรี พิกุลแกม ทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีส งผลตอ คุณภาพผู เรียน                 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา       
1) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา
สวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องคกรอยูในระดับปานกลาง  2) คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
มาตรฐานที่ 2 ผู เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีมัจฉิมเลขคณิตมากที่สุด                 
3) การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษาสงผลตอคุณภาพผูเรียนโดยภาพรวม
ในสถานศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0172 

ทวีพงศ หลมวงษ ทําการศึกษา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สงผลตอคุณภาพนักเรียน
ตามเกณฑมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยภายรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานการสงเสริม
นักเรียน ดานการคัดกรองนักเรียน ดานการปองกันและการแกไขปญหา และดานการสงตอนักเรียน 
2)คุณภาพนักเรียน ตามมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ มาตรฐาน
ที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานดานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึ่ง
ประสงค มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมี
ทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ตออาชีพสุจริต 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสดงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง และมาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3) ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนตามเกณฑมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0173 

                                                             
72 กุลฑรี พิกุลแกม, “การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา      

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 104-112. 

73 ทวีพงศ หลมวงษ,  “ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสงผลตอคุณภาพนักเรียนตาม
เกณฑมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2”  
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ธีระพร   อายุ วัฒน  ทําการ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ เปนเลิศในการบริหารง านวิชาการ               
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา 1) โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ        
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 17 ดาน 2) ไดขอสรุปแนวปฏิบัติที่เปนเลิศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ทั้ง 17 ดาน ซึ่งประกอบดวย 3 สวนคือ 
1 สวนนํากลาวคือความเปนมา ความสําคัญและยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 2 แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็ก ประกอบดวย แนวคิดและหลักการ ยุทธศาสตร และคุณลักษณะของสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก  แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ขนาดเล็ก และ 3 เงื่อนไขของการนําไปใช และ 3) ผลการตรวจสอบแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กมีประโยชน และนําไปใชปฏิบัติไดจริง74 

พรศักดิ์ สุจริตรักษ ทําการศึกษา ตัวบงช้ีการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของ
นักเรียน พบวา ตัวบงช้ีการบริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน ประกอบดวย
องคประกอบหลัก 4 ดาน องคประกอบยอย 28 องคประกอบ และมี 151 ตัวบงช้ี คือ 1) ดานการ
บริหารวิชาการ ประกอบดวยองคประกอบยอย 11 องคประกอบ มี 84 ตัวบงช้ี ซึ่งมีการเรียงลําดับ
องคประกอบยอยจากมากไปนอย ดังนี้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร          
การพัฒนาแหลงการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา 
การสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและชุมชน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี     
การแนะแนว การวัดประเมินผลและการเทียบโอน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ       
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการับสถานศึกษาอื่น 2) การบ ริหารงบประมาณ 
ประกอบดวยองคประกอบยอย 6 องคประกอบ มี 17 ตัวบงช้ี ซึ่งมีการเรียงลําดับองคประกอบยอย
จากมากไปนอย ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด การจัดต้ังและเสนอ
งบประมาณเพื่อสงเสริมทักษะการคิด การบริหารการเงินเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด การบริหารพัสดุ
และทรัพยสินเพื่อสงเสรมิทกัษะการคิด การตรวจสอบติดตามประเมนิผลรายงานผลการใชเงนิและผล
การดําเนินงาน และการระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อสงเสริมทักษะการคิด 3) ดานการบริหารงาน
บุคคล ประกอบดวยองคประกอบยอย 3 องคประกอบ มี 16 ตัวบงช้ี ซึ่งมีการเรียงลํา ดับ
องคประกอบยอยจากมากไปนอย ดังน้ี การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนงเพื่อสงเสริม
ทักษะการคิด การเสริมสรางในการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมทักษะการคิด และการสรรหาและ     
การบรรจุแตงตั้งเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด และ 4) ดานการบริหารท่ัวไป ประกอบดวยองคประกอบ
ยอย 8 องคประกอบ มี 34 ตัวบงช้ี ซึ่งมีการเรียงลําดับองคประกอบยอยจากมากไปนอยดังนี้       
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรท่ีสงเสริมทักษะการคิด การวางแผนการบริหารการศึกษา 

                                                                                                                                                                              
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2551), 110-111. 

74 ธีระพร  อายุวัฒน, “แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานขนาดเล็ก” (ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), ง. 
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การสงเสริมงานกิจการนักเรียน องคประกอบยอยการพัฒนาระบบและเครือขายระบบขอมูล
สารสนเทศ การประชาสัมพันธการศึกษา การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมงานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา และการประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา75 
 โสภา  วงษนาคเพ็ชร ทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการ 
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยการพัฒนากระบวนการเรียนรูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และ         
การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่นๆมีคาเฉลี่ยต่ําสุด         
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยอัตราการลาออกกลางคัน
ของนักเรียนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3) การบริหารงานวิชาการ
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสัมพันธโดยรวมในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ .0176 
 พนมพร เผาเจริญ และคณะ ทําการศึกษาโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสรางคุณธรรม
แกผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจัยพบวา 
กระบวนการเสริมสรางคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกผูเรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานมี 5 ข้ันคือ 1) การสรางคณะทางานเพื่อสนับสนุนการทางานวิจัยของครูในโรงเรียน            
2) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแกครูและครูพระ 2) เรื่อง คือทฤษฎี หลักการ แนวคิด วิธีสอน เทคนิค
ในการเสริมสรางคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกผูเรียน และการทาวิจัยปฏิบัติการใน
ช้ันเรียน 3) การปฏิบัติการของครูในโรงเรียน/ในช้ันเรียนเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมแกผูเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4) การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนิน
งานของครู 5) การจัดประชุมเสนอผลงานการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนของครูเกี่ ยวกับการจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกผูเรียน77 
 ครองทรัพย อุตนาม ทําการศึกษา ปจจัยที่สัมพันธกับความใฝรูใฝเ รียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวแปร
ปจจัยทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับความใฝรูใฝเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01        
ทุกคา ตัวแปรปจจัยที่มีความสัมพันธกับความใฝรูใฝเรียนสูงสุด คือ แรงจูงใจในการเรียน (r = .892) 
รองลงมาไดแก การเห็นคุณคาในตนเอง (r = .845) การกําหนดเปาหมายในอนาคต (r = .708) 

                                                             
75 พรศักดิ์ สุจริตรักษ, “ตัวบงช้ีการบริหารสถานศึกษาท่ีสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน” 

(ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2551), ง. 

76 โสภา  วงษนาคเพ็ชร, “การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 

77 พนมพร เผาเจริญ และคณะ, “โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสรางคุณธรรมแกผูเรียน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (วิจัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค, 2553), 74-75. 
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ปฏิสัมพันธในช้ันเรียน (r = .685) และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (r = .548) เปนตัวแปร
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความใฝรูใฝเรียนต่ําสุด 2) ความใฝรูใฝเรียนไดรับอิทธิพลจากแรงจูงใจใน
การเรียนมากที่สุด รองลงมาไดแกการเห็นคุณคาในตนเอง การกําหนดเปาหมายในอนาคต 
ปฏิสัมพันธในช้ันเรียน และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 
1.370, 1.172, .686, .512 และ .108 ตามลําดับ สวนตัวแปรที่สงผลกระทบทางออมตอความใฝรูใฝ
เรียน ไดแก การกําหนดเปาหมายในอนาคต ปฏิสัมพันธในช้ันเรียน การเห็นคุณคาในตนเอง และการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดยมีคาสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเทากับ 1.119, .807, .162 และ .110 
ตามลําดับตัวแปรทั้งหมดรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความใฝรูใฝเรียนไดรอยละ 94.50      
โดยสรุป แรงจูงใจในการเรียนสงผลตอความใฝรูใฝเรียน ดังนั้นครูผูสอนจึงควรสงเสริมและพัฒนาให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ตลอดจนการนําเสนอตัวอยางบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิต78 
 วชิราภรณ พรมนาทม ทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองคปกครองสวนทองถ่ิน 
ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร อยูในระดับมาก โดยการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางดานการศึกษามีคาเฉลี่ยต่ําสุด         
2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยผูเรียนมีสุนทรี
ภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬามีคาเฉลี่ยสูงสุด และผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 3) การบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0579 

ณปภัช  รุงโรจน ทําการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน    
ของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน        
โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 2) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน 3) การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน มีความสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0180 

                                                             
78 ครองทรัพย อุตนาม, “ปจจัยที่สัมพันธกับความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   

ปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553), 71-73. 

79 วชิราภรณ พรมนาทม, “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงคของนักเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองคปกครองสวนทองถ่ิน” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 

80 ณปภัช  รุงโรจน, “การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), ง. 
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วิภา  ทองหงํา  ทําการศึกษา  รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรง เรียนสั งกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) องคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย  การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
นักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสื่อการ
เรียนการสอน 2) ความสัมพันธขององคประกอบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวาองคประกอบทุกตัวมีความสัมพันธกับองคประกอบดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยที่การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน มีความสัมพันธโดยตรงตอ
การประกันคุณภาพการศึกษา และความสัมพันธโดยออมกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสงผาน
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 3) ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 6 องคประกอบ มีความเหมาะสม ความเปนไปได 
ความถูกตอง และใชประโยชนไดจริง สอดคลองกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย81 
 ภูริชัย  ชัยศร ทําการศึกษาทักษะการบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริหารตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบวา ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก           
2) มาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก  3)  ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานกับมาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.182 
 
งานวิจัยตางประเทศ 
 งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของการบริหารงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ใกลเคียง
พอเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 เดชูเทล (Desautel) ศึกษาการรับรูบทบาทในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน
ในรัฐดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความเห็นวาควรใชเวลาสวนใหญในการ
จัดการเรียนการสอนและยังมีความเห็นตอไปอีกวา ควรปฏิบัติหนาที่ใหมากกวาที่ปฏิบัติอยูแลวและ
ถือเปนบทบาทที่สําคัญของผูบริหารโรงเรียน83 

                                                             
81 วิภา ทองหงํา, “รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 

(ดุษฎีนิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2554), ง. 

82 ภูริชัย  ชัยศร, “ทักษะการบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), ง. 

83 Rodney A. Desautel, “Administrative Role Perception of North Dagota 
Elenenary school principls as Related to Selected Dimension of Administrative 
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 แพนทีไลดส (Pantelides) ศึกษา ความสัมพันธระหวางพฤติรรมความเปนผูนําทางวิชาการ
ของผูบริหารกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวาไมมีองคประกอบใดของ
พฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิได84 
 เอเทรีย (Atria) ไดศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมล
รัฐอิลินอยซ ตอทัศนคติของครูโรงเรียนรัฐบาลในการทําแผนพัฒนาโรงเรียนในเมืองรัฐชิคาโก 
ผลก าร วิ จั ยพบว า  ครู มี ทั ศนคติที่ ดี ต อก ระบวนการปร ะ กั น คุณภาพและแผนพัฒนา                      
ของมลรัฐอิลินอยซ85 
 บั๊ก (Bugg) ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอิลินอยซ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของ
คณะกรรมการการศึกษาของรัฐในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแผน ที่ใชเปน
ตัวกระตุนการพัฒนากระบวนเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบในโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ   การศึกษา
ครั้งน้ีเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตท่ีโรงเรียนสองแหงใชการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง ผลการวิจัยพบวา การประกันคุณภาพมีผลตอแผนการสอน
ในโรงเรียนทั้งสองแหง กอนที่จะมีการนําการประกันคุณภาพและแผนพัฒนามาใช  โรงเรียนท้ังสอง
แหงยังไมไดใชระเบียบโครงสรางในการปรับปรุงโรงเรียน ถึงแมวาการประกันคุณภาพจะประสบ
ความสําเร็จในเรื่องเก่ียวกับการปรังปรุง แตยังเปนที่ถกเทถียงวาสิ่งแวดลอมบางประการอาจทําให
โรงเรียนไมสามารถคนหาปญหาท่ีแทจรงิได โรงเรียนในชนบทสามารถใชกระบวนการประกันคุณภาพ 
เพื่อเปนการกระตุนการพัฒนาโครงสรางการจัดระเบียบของโรงเรียนในขณะท่ีโรงเรียนในเมืองไม
สามารถทําตามกระบวนการไดสําเร็จ นอกจากนี้โครงรางของการประกันคุณภาพสามารถชวย
โรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรม การปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีการขาดตัวแปรบาง
ตัว เชน ภาวะผูนํา ทรัพยากรทางการเงิน ทําใหกระบวนการไมสามารถบรรลุเปาหมาย86 
 โรนาลด (Ronald) ทําการศึกษา ความคิดเห็นของการบริหารงานวิชาการ พบวาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ ขอมูลรายบุคคล

                                                                                                                                                                              
Function University Microfilmes International”, Dissertation Abstracts International 
39,4 (October 1978) : 4-A. 

84 Judy R. Pantelides, “An Exploration of the Relationship Between specific 
Instrutional Leadship Behaviors of elementary Principals and Student Achievement”, 
Dissertation Abstracts International 52, 12 (September 1991) : 503. 

85 Joseph P. Atria, “The Effect of the Illinois Quality Assurance and 
Improvement Planning Process on Chicago Publics school Attitudes toward School 
Improvement” (Ed.D. Educational Administration, Illinois University, (1999) : 36. 

86 Andrew Bugg, “Quality Assurance and Improvement Planning in Illinois High 
Schools” (Ph.D. Educational Administration, Illinois University, (2000) : 74. 
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ในระดับลึกนําไปรวบรวมที่สํานักงานบริหารวิชาการ ทําใหผูปฏิบัติงานฝายวิชาการสามารถเรียกใช
ขอมูลตางๆ ทําใหมีความตั้งใจและรวมมือในการทํางาน87 
 

สรุป 
 

 จากผลการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ        
สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งและจัดวาเปนงานหลักในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการประกอบไปดวย  1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู       
7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา ซึ่งเปนการพัฒนาสติปญญา ความรูความสามารถ
ของนักเรียนตามการจัดการศึกษา ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการจึงสงผลตอการจัดการศึกษา 
นอกจากนี้ควรสงเสริมใหสถานศึกษามีคุณภาพตามการจัดการศึกษา จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับการศึกษา   ข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย 1) ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    
2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 3) ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 4) ผูเรียนคิดเปนทําเปน 5)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เนื่องจากการจัดการศึกษาที่
กําหนดจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในประเทศตอไปในอนาคต 

                                                             
87 Barnett Ronald, The ideal of Academic Administration 2006, accessed  

June 22, 2015, available from http://www.vitals.com/doctors/Dr_Ronald_Barnett.html 
?gclid=CN2t9PXJo8YCFYEqjgodfHsA6w 
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บทท่ี 3 
การดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ      

1) การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8            
2) การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8               
3) การบริหารงานวิชาหารที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  โดยใชสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8  เปนหนวยวิเคราะห(unit of analysis) ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือ
ผูปฏิบัติงานแทน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการหรือผูปฏิบัติงานแทน หัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูและครูปฏิบัติการ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับการบริหารวิชาการ
ตามหลักการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาตามหลักการ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ในการดําเนินการ
วิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

เพื่อเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ และบรรลุจุดมุงหมายของการ
วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดข้ันตอนของการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ ทฤษฎี 
ขอมูล  ตําราเรียน วารสาร เว็บไซตที่ เกี่ยวของ รายงานการวิจัย วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ                   
กับการบริหารวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อนํามาจัดทําโครงรางงานวิจัยแลวจึงเสนอโครงรางตอ
ภาควิชา เพื่อขอความเห็นชอบ และอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการจัดสรางเครื่องมือและนําเครื่องมือที่สราง
ข้ึนไปทดลองใช (try out) คาความเช่ือมั่น  แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ เพื่อใหได
ผลการวิจัยที่ตอบขอคําถามของการวิจัยไดใกลเคียงที่สุด  แลวจึงนําไปเก็บขอมูลจากสถานศึกษาท่ี
เปนกลุมตัวอยางตามที่กําหนดไวในระเบียบวิธีวิจัย หลังจากน้ัน นําขอมูลที่รวบรวมไดมาทําการ
วิเคราะหแปรผล 
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ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานการวิจัย เปนข้ันตอนของการจัดการทํารางรายงานของวิจัยนําเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะเพ่ือนํามาจัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติจบการศึกษาตอไป 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เพื่อใหงานวิจัยมีประสิทธิผลสูงสุด และสอดคลองตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย        
จึงไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัยประชากร ตัวอยาง และขนาด    
ของกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ ศึกษา  เครื่องมือ และการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล          
การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใช ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยแบบ
กลุมตัวอยางกลุมเดียว ตรวจสอบสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังน้ี 

 
 

เมื่อ   R  หมายถึง  ตัวอยางที่ไดจากการสุม 
   X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
   O  หมายถึง  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 8 จํานวนทั้งหมด 55 แหง 

กลุมตัวอยางและการเลือกตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  8 ซึ่ งกํ าหนดการประมาณขนาดกลุมตัวอยา ง โดยตาราง เครจซี  และมอรแกน                
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(Krejcie and Morgan)1 ได 48 แหง การสุมใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท(stratified random 
sampling) ตามจังหวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. จําแนกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดังนี้                
1) สถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี 26 แหง 2) สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 29 แหง 

2. ใชวิธีการสุมแบบแบงประเภทตามจังหวัด (stratified random sampling) แลวสุมตาม
สัดสวน ไดสถานศึกษากลุมตัวอยางจังหวัดราชบุรี  23 แหง สถานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 25 แหง 

ผูใหขอมูล 
 กําหนดใหมีผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน โดยแบงเปนกลุมผูบริหาร จํานวน 3 คน 
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติงานแทน 1 คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝาย
บริหารวิชาการหรือผูปฏิบัติงานแทน  1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และกลุมครู จํานวน 
3 คน คือ ครูผูสอน 3 คน ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 3 จํานวนประชากรและผูใหขอมูล 
สถานศึกษา 

ปร
ะช
าก
ร 

(แห
ง) 

ตัว
อย
าง 

(แห
ง) 

ผูใหขอมลู (คน) 
 กลุมผูบริหาร กลุมคร ู

รว
ม 

จังหวัด 

ผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือ
ผูปฏิบัตงิาน

แทน 

รองผูอํานวยการ
ฝายบริหาร
วิชาการหรือ

ผูปฏิบัตงิานแทน 

หัวหนา
กลุมสาระ
การเรียนรู 

ครู   
ผูสอน 

ราชบุร ี 26 23 23 23 23 69 138 
กาญจนบุร ี 29 25 25 25 25 75 150 

รวม 55 48 48 48 48 144 288 

ตัวแปร 
 การวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยใชตัวแปรทีป่ระกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี ้
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกบัสถานภาพของผูใหขอมูล ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสงูสุด ตําแหนงปจจบุันของผูตอบแบบสอบถาม ประสบการณในการทํางาน 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา เปนตัวแปรที่ประกอบดวย ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้ 
     2.1 ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปร ที่เกี่ยวกับการบริหารวิชาการตามแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

                                                             
1 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for 

Research activies,” Journal for Education and Psychological measurement. No3, 
November, 1970: 608. 
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  2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X1) หมายถึง กระบวนการวางแผนจัดทํา
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา การนําไปใชจัดการเรียนการสอน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล       
เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหเหมาะสมโดยการมีสวนรวมของทุกฝายและคณะกรรมการสถานศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน 
  2.1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) หมายถึง การสงเสริมใหครูปรับเปลี่ยน
กระบวนการสอนใหผู เ รียนสามารถเรียนรู ไดตามศักยภาพตามความสนใจและเรียนรู                
จากประสบการณจรงิ สรางเครือขายแหลงการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และปลูกฝงคุณธรรมคานิยม          
ที่ดีงาม 
  2.1.3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู  (X3) หมายถึงการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลการเรียนรูตั้งแตการจัดทําแผนการวัดผลประเมินผล      
การพัฒนาเครื่องมือและการนําไปใชใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาโดย
เปนการประ เมินตามสภาพจริ ง  และใหมี ก าร เ ทียบโอนผลการ เ รียน  ตามแนวทาง ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  2.1.4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูโดยประสาน สงเสริมใหศึกษา วิเคราะห วิจัย คลอดจนเผยแพรงานวิจัยกับสถานศึกษา องคกร 
หนวยงาน และสถานบันอื่น 
  2.1.5  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X5) หมายถึง การ
ประสานสงเสริมใหครูใชสื่อ ผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนางานดาน
วิชาการตลอดจนถึงการประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  2.1.6  การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนใหใชแหลง
การเรียนรูเพื่อพัฒนาใหเกิดองคความรู รวมมือสํารวจแหลงการเรียนรูและเผยแพรใหหนวยงานหรือ
สถาบันอื่นจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
  2.1.7  การนิเทศการศึกษา (X7) หมายถึง กระบวนการนิเทศงานวิชาการ            
และการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลายหลาก ติดตาม  ประเมินผล  เพื่ อพัฒนาระบบ                   
และกระบวนการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1.8  การแนะแนวการศึกษา (X8) หมายถึง กระบวนการสงเสริมปองกัน         
และชวยเหลือนักเรียนในดานการเรียนรู วิชาการ วิชาชีพ ทักษะการดํารงชีวิตภายในสถานศึกษา    
การติดตาม ประเมินผล เพื่อมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาตนใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
     2.2 ตัวแปรตาม (Ytot) เปนตัวแปร  ที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ตามแนวคิด              
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ดังนี้ 
  2.2.1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1) หมายถึง ผูเรียนที่มีน้ําหนัก 
สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้งรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย และผูเรียน       
มีสุนทรียภาพดี 
  2.2.2  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมทีพ่ึงประสงค (Y2) หมายถึง ผูเรียนที่
เปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน และเปนคนดีของสังคม 
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  2.2.3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง (Y3) หมายถึง ผูเรียนคนหวา      
หาความรู จากการอ าน  การใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู  และผู เ รี ยนเรียนรู                     
ผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  2.2.4 ผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4) หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบ และสามารถปรับตัวเขา
กับสังคม 
  2.2.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน (Y5) หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับดี และมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ โดยมีจํานวนผูใหขอมูล
เปนผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติงานแทน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาบริหาร
วิชาการหรือผูปฏิบัติงานแทน 1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และครูผูสอน 3 คน เปน
ผูตอบ รายละเอียดของแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) จํานวน 5 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษาสูงสุด           
4) ตําแหนงปจจุบัน และ 5) ประสบการณในการทํางาน 
 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการบริหารวิชาการตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ ตอนที่ 3 แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา    
5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert’s Five Rating Scale)2 กําหนดคานํ้าหนักคะแนนของแตระดับ  ดังนี ้
 ระดับ 1 หมายถึง   การบ ริห า ร วิช าการ /กา รจั ด การ ศึ กษา อยู ใ นระดั บน อ ยที่ สุ ด                
ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 1 

ระดับ 2 หมายถึง   ก า ร บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร / ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า อ ยู ใ น ร ะ ดั บ น อ ย                     
ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 2 
 ระดับ 3 หมายถึง   การบริห าร วิชาการ /การจั ดการ ศึกษาอยู ในระดับปานกลาง               
ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 3 
 ระดับ 4 หมายถึง   ก า ร บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร / ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก                     
ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 4 
  ระดับ 5 หมายถึง   การบริ ห าร วิช าก าร /กา รจั ดกา ร ศึ กษาอยู ใน ระดับม ากที่ สุ ด                 
ใหมีน้ําหนักคะแนนเทากับ 5 

                                                             
2 Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw-Hill, 1961), 

55. 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ   
  เพื่อให เกิดความตรง และความเ ช่ือม่ันของเครื่องมือที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู วิจัย               
ไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  ข้ันตอนที่ 1  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนําผลการศึกษามาสรางและปรับปรุง
เครื่องมือโดยการปรึกษากับอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
  ข้ันตอนท่ี 2  นําผลที่ไดจากการศึกษา ดังกลาว มาสรางแบบสอบถามการบริหารวิชาการ
ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการและการจัดการศึกษาตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) แลวนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   
เพื่อพิจารณาแกไขขอบกพรอง และตรวจสอบความตรงของเน้ือหา  (content validity)             
ของแบบสอบถาม  โดยนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน พิจารณาความ
สอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของการวิจัย  ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ไดคา 0.8-1 
  ข้ันตอนท่ี 3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวมาทดลองใช (try out) กับสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จํานวน 5 แหง สถานศึกษาแหงละ 6 คน 
ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติงานแทน 1 คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝาย
บริหารวิชาการหรือผูปฏิบัติงานแทน  1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และครูปฏิบัติการ     
3 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 30 คน 

ข้ันตอนที่ 4  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น ( reliability)    
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient)3 ไดคาความ
เช่ือมั่นเทากับ 0.979 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางราบรื่น และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ผูวิจัย          
จึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1.  ผู วิจัยทํ าหนังสือ ถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการ ศึกษา คณะศึกษาศาสตร                 
เพื่อดํา เนินการ ถึงคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เ พ่ือขอใหออกหนังสือ                   
ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาและครู ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากแตละสถานศึกษา 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลยัออกให นําสงไปแตละสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหแตละสถานศึกษาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยทางไปรษณีย
และในบางแหงผูวิจัยจะเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

                                                             
3 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York : 

Harper and Row Publisher, 1984),160-161. 
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การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดรับแบบสอบถามท้ังหมดกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อดําเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณครบ     
ทุกฉบับ 
 2. นําแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน 
 3. ลงรหัสขอมูล นําไปคํานวณคาสถิติ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 4. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมลู ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถ่ี ( frequency) และรอยละ 
(percentage) 
 2. การวิเคราะหการบริหารวิชาการและการจัดการศึกษา โดยใชมัชณิมเลขคณิต ( x )     
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ที่ได ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ         
ตามแนวคิดของของ John W. Best4 ดังนี้ 

มัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง  การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา               
อยูในระดับนอยที่สุด   

มัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง  การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา               
อยูในระดับนอย 

มัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง  การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา              
อยูในระดับปานกลาง 

มัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง  การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา              
อยูในระดับมาก 

มัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง  การบริหารวิชาการ/การจัดการศึกษา              
อยูในระดับมากที่สุด 

 3. การวิเคราะหการบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษา  ใชการวิเคราะห             
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) 

 

 

                                                             
4 John W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood cliffs: Prentice-

Hall Inc., 2006), 310. 
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สรุป 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  2) การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  3) การบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยเ ชิงพรรณนา 
(descriptive research) กลุมตัวอยาง คือสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 จํานวน 48 แหง ผูใหขอมูลไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งสิ้นจํานวน 288 คน เครื่องมือ
ที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารวิชาการตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการและการจัด
การศึกษาตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (frequency) และรอยละ (percentage) มัชฌิมเลข
คณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
(Stepwise multiple regression analysis)    ส
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัยเรื่อง “การบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8”  ผูวิจัยไดสงแบบถามใหกลุมตัวอยางซึ่งไดแกสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 48 แหง ไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา 
จํานวน 40 แหง คิดเปนรอยละ 83.33  โดยกําหนดผูใหขอมูล สถานศึกษาละ 6 คนประกอบดวย 
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติงานแทน 1 คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริหาร
วิชาการหรือผูปฏิบัติงานแทน  1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และกลุมครู จํานวน 3 คน 
คือ ครูผูสอน 3 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลจําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหการบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของผูอํานวยการ

สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติงานแทน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริหารวิชาการหรือผูปฏิบัติงาน
แทน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอน จํานวน 240 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน โดยหาคาความถ่ี (frequency) 
และรอยละ (percentage)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 7  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด 

ตําแหนงปจจุบัน และประสบการณในการทํางาน 
 

ขอที่ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
1 เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
92 
148 

 
38.33 
61.67 

รวม 240 100.00 
2 อายุ 

1. อายุ 21-30 ป 
2. อายุ 31-40 ป 
3. อายุ 41-50 ป 
4. อายุ 51-60 ป 

 
41 
60 
57 
82 

 
17.08 
25.00 
23.75 
34.17 

รวม 240 100.00 
3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

 
0 

123 
115 
2 

 
0 

51.25 
47.92 
0.83 

รวม 240 100.00 
4 ตําแหนงปจจุบัน 

1. กลุมผูบริหาร 
2. กลุมครู 

 
120 
120 

 
50.00 
50.00 

รวม 240 100.00 
5 ประสบการณในการทํางาน 

1. 1 - 5 ป 
2. 6 - 10 ป 
3. 11 - 15 ป 
4. 16 - 20 ป 
5. 21 – 25 ป 
6. 26 – 30 ป 
7. มากกวา 31 ป 

 
58 
41 
17 
19 
26 
38 
41 

 
24.17 
17.08 
7.08 
7.92 
10.83 
15.83 
17.08 

 รวม 240 100.00 
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 จากตารางที่ 7  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 148 คน คิดเปน
รอยละ 61.67 รองลงเปนเพศชาย จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 38.33 ชวงอายุ 51-60 ปมากที่สุด
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 34.17 รองลงมาคือชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 
25.00 นอยที่สุดคือชวงอายุ 20-30 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 17.08 ระดับการศึกษาสูงสุด
มากที่สุดคือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 51.25 รองลงมาคือระดับปริญญาโท 
จํานวน 115 คิดเปนรอยละ 47.92 และนอยที่สุดคือต่ํากวาระดับปริญญาตรีรอยละ 0 ตําแหนง
ปจจุบันมีเทาผูใหขอมูลเทากัน คือ กลุมผูบริหารและกลุมครู จํานวนกลุมละ 120 คน คิดเปนรอยละ 
50  ประสบการณในการทํางานมากท่ีสุดคือชวง 1–5 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 24.17 
รองลงมาคือ 6-10 ปและมากกวา 30 ป จํานวนชวงละ 41 คน คิดเปนรอยละ 17.08 และนอยท่ีสุด
คือ ชวง 11-15 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 7.08 
 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต8 
  ในการวิเคราะหการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชมัชฌิมเลขคณิต ( x  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากกลุมตัวอยาง 38 แหง แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของของ John W. Best      
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 16 
 

 
ตารางที่ 8 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8โดยภาพรวมและรายดาน  
                 (n=40) 

การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 x  S.D. ระดับ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X1) 4.21 0.57 มาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) 4.18 0.53 มาก 
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (X3) 4.21 0.53 มาก 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4)  3.98 0.73 มาก 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X5) 4.11 0.60 มาก 
6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6)  4.06 0.64 มาก 
7. การนิเทศการศึกษา (X7) 4.08 0.67 มาก 
8. การแนะแนวการศึกษา  (X8) 4.25 0.55 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.13 0.52 มาก 
   

จากตารางท่ี 8 พบวาการบริหารวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.13) ขอมูลมีการกระจายขอมูล
ปานกลาง(S.D.=0.52) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร        
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เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา การบริหารวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหา
นอยดังนี้ การแนะแนวการศึกษา  (X8) ( x =  4.25, S.D. = 0.55) การวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน (X3) ( x =  4.21,   S.D. = 0.53) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X1) ( x =  4.21, 
S.D. = 0.57) การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) ( x =  4.18,   S.D. = 0.53) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X5) ( x =4.11, S.D. = 0.60) การนิเทศการศึกษา (X7)    
( x = 4.08, S.D. = 0.67) การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) ( x = 4.06, S.D. = 0.64)  และการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) ( x =3.98, S.D. = 0.73)  
 เมื่อวิเคราะหการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ในแตละดานเปนรายขอจะไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 9 ถึงตารางที่ 16 
 
ตารางที่ 9 มัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการบริหารวิชาการในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (X1) 

(n =40) 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X1) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาของทานมีการวิเคราะหหลักสูตรไดตรงกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. สถานศึกษาของทานใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความ
ตองการของสังคม ชุมชนและทองถ่ิน มาจัดทําโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาของทานใชหลักสูตรที่วิเคราะหตรงกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานความตองการของสังคม 
ชุมชนและทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษาของทานมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช
หลักสูตรของสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

5. สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
เหมาะสมกับสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ความตองการของสังคมชุมชนและทองถ่ิน 

6. สถานศึกษาของทานจัดทําหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของ
ทุกฝายและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ภาพรวม 4.21 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 9 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X1) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก     
( x =  4.21) ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง(S.D.=0.57) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ             
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โดยสถานศึกษาของทานมีการวิเคราะหหลักสูตรไดตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
มีมัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( x =  4.43,   S.D. = 0.59)  รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานใช
หลักสูตรท่ีวิเคราะหตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานความตองการของสังคม ชุมชน
และทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน ( x =  4.21,   S.D. = 0.67)  และสถานศึกษาของทานมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ความ
ตองการของสังคมชุมชนและทองถ่ิน ( x =  4.21,   S.D. = 0.72) มีมัชฌิมเลขคณิตเทากัน รองลงมา
คือ สถานศึกษาของทานมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
( x = 4.17, S.D. = 0.81) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานจัดทําหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของทุก
ฝายและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( x =  4.13,   S.D. = 0.83)  และสถานศึกษาของ
ทานใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความตองการของสังคม ชุมชนและทองถ่ิน มาจัดทําโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษามีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( x =  4.12,   S.D. = 0.71)  

ตารางที่  10 มัชฌิมเลขคณิต   สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  และระดับการ บริหาร วิชาการ                 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู (X2) 

(n =40) 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) x  S.D. ระดับ 

1. ครูผูสอนทุกคนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตรงตามสาระ
และหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรู เนื้อหาสาระและกิจกรรม  
การเรียนรูสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

3. ครู ผู สอนจั ดการ เรี ยนการสอนให ผู เ รี ยนได ฝ กทั กษะ  
กระบวนการคิด 

4. ครูผูสอนไดจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนนําความรูจากการ
เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

5. ครูผูสอนมีการสงเสริมผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานและใฝเรียนรู
ดวยกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง 

6. สถานศึกษาไดจัดบรรยากาศ/แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียนอยางเหมาะสม 

7. ครูผูสอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
8. สถานศึกษาของทานจัดใหแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการ

นิเทศการเรียนการสอนกับครูผูสอนทุกคน 
9. ครูผูสอนไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ทักษะ ดวย

วิธีการตางๆอยางเหมาะสม 

4.32 
 

4.24 
 

4.17 
 

4.20 
 

4.17 
 

4.23 
 

3.93 
4.19 

 
4.16 

0.67 
 

0.68 
 

0.69 
 

0.68 
 

0.80 
 

0.72 
 

0.78 
0.75 

 
0.73 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

ภาพรวม 4.18 0.53 มาก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 
 จากตารางท่ี 10 การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2)โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก      
( x =  4.18) ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง(S.D.=0.53) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
ครูผูสอนทุกคนมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตรงตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญมีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( x =  4.32,   S.D. = 0.67)  รองลงมาคือ ครูผูสอนจัด
กระบวนการเรียนรูเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน ( x =  4.24,  S.D. = 0.68) รองลงมาคือ สถานศึกษาไดจัดบรรยากาศ/แหลงเรียนรูใหเอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียนอยางเหมาะสม ( x =  4.23,   S.D. = 0.72)  รองลงมาคือ ครูผูสอนไดจัดการ
เรียนการสอนที่ใหผูเรียนนําความรูจากการเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ( x =  4.20,       
S.D. = 0.68)  รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานจัดใหแตละกลุมสาระการเรยีนรูมกีารนิเทศการเรยีน
การสอนกับครูผูสอนทุกคน ( x =  4.19,   S.D. = 0.75)  รองลงมาคือ ครูผูสอนจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด ( x =  4.17,   S.D. = 0.69)  และ ครูผูสอนมีการสงเสริม
ผูเรียนใหมีนิสัยรกัการอานและใฝเรยีนรูดวยกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อง ( x =  4.17,   S.D. = 0.80)        
มีมัชฌิมเลขคณิตเทากัน รองลงมือคือ ครูผูสอนไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ทักษะ       
ดวยวิธีการตางๆอยางเหมาะสม ( x =  4.16,   S.D. = 0.73) และ ครูผูสอนมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินมีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( x =  3.93,   S.D. = 0.78)  
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ตารางที่  11 มัชฌิมเลขคณิต   สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  และระดับการ บริหาร วิชาการ                 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (X3) 

(n =40) 
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (X3) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาของทานมีการจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การวัดผลและประเมินผล 

2. บุคลากรทุกคนรูและเขาใจระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินของสถานศึกษา 

3. ครูผูสอนจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษา โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงกับ
ผูเรียน 

4. สถานศึกษาของทานมีการเทียบโอนความรู ทักษะ
ประสบการณและผลการเรียนของผูเรียนจากสถานศึกษา
อื่น สถานประกอบการและจากแหลงอื่นๆ ตามแนว
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

5. สถานศึกษาของทานมีการพัฒนารูปแบบ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลใหไดมาตรฐานและเหมาะสมกับสถานศึกษา 

6. ครูผูสอนมีการพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล ใหได
มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนครูผูสอนไดรับ
การสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ทักษะ ดวยวิธีการตางๆ
อยางเหมาะสม 
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ภาพรวม 4.21 0.53 มาก 

 จากตารางที่ 11 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (X3)โดยภาพรวมมีคาอยูใน
ระดับมาก ( x =  4.21) ขอมูลมีการกระจายขอมูลคอนขางปานกลาง(S.D.=0.53) แสดงวาความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยสถานศึกษาของทานมีการจัดทําระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล
มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( x =  4.28,  S.D. = 0.66)  รองลงมาคือ บุคลากรทุกคนรูและเขาใจ
ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินของสถานศึกษา ( x =  4.24, S.D. = 0.68) 
รองลงมาคือ ครูผูสอนจัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาโดยเนน
การประเมินตามสภาพจริงกับผูเรียน ( x =  4.23, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ครูผูสอนมีการพัฒนา
วิธีการวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน  ( x = 4.17,            
S.D. = 0.66) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณและผล
การเรียนของผู เรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและจากแหลงอื่นๆ ตามแนว
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ( x =  4.17, S.D. = 0.72) และสถานศึกษาของทานมีการพัฒนา
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รูปแบบ เครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐานและเหมาะสมกับสถานศึกษา ( x =  4.16,     
S.D. = 0.71) มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  

ตารางที่  12 มัชฌิมเลขคณิต   สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  และระดับการบริหาร วิชาการ                 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) 

(n =40) 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาของทานมีการวิจัยสภาพการจัดการศึกษาการ
จัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานวิชาการอยาง
ตอเนื่อง 

2. สถานศึกษาของทานใชผลการวิจัยของสถานศึกษามา
บริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

3. ครูผูสอนมีการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน 

4. ครูผูสอนมีการพัฒนาการทําวิจัยและผลการวิจัยอยาง
ตอเนื่อง 

5. สถานศึกษาของทานจัดใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัยทั้ง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
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 จากตารางที่ 12 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4)โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก 
( x =  3.98) ขอมูลมีการกระจายขอมูลมาก(S.D. = 0.73) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองกันคอนนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
ครูผูสอนมีการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนมีมัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด ( x =  4.10,  S.D. = 0.77)  รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการวิจัยสภาพการจัด
การศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานวิชาการอยางตอเนื่อง  ( x =  4.04,          
S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ครูผูสอนมีการพัฒนาการทําวิจัยและผลการวิจัยอยางตอเนื่อง          
( x =  4.02, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานใชผลการวิจัยของสถานศึกษามาบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ( x =  3.93, S.D. = 0.83) และสถานศึกษาของทานจัดใหมี
การเผยแพรผลงานการวิจัยทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ( x =  3.80, S.D. = 1.01)         
มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด        
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ตารางที่  13 มัชฌิมเลขคณิต   สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  และระดับการบริหาร วิชาการ                 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (X5) 

(n =40) 
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(X5) x  S.D. ระดับ 

1. ครูผูสอนมีการเลือกใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
จัดการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเน้ือหาสาระและผูเรียน 

2. ครูผูสอนมีการผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมจัดหาสื่อ  
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

3. สถานศึกษาของทานสงเสริมครูผูสอนใหมีการผลิตพัฒนา
สื่อและนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน 

4. สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครูผูสอนประสานความ
รวมมือกับสถานบันการศึกษา องคกร หนวยงานและ
สถาบันอ่ืน ในการผลิต จัดหาพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนเกิดการปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 

5. สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลความสํา เร็จ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากการพัฒนาการใช
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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ภาพรวม 4.11 0.60 มาก 

 จากตารางที่ 13 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X5) โดยภาพรวม    
มีคาอยูในระดับมาก ( x =  4.11) ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง (S.D.=0.60) แสดงวาความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยครูผูสอนมีการเลือกใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอนได
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผูเรียนมีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( x =  4.22,  S.D. = 0.63)  
รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานสงเสริมครูผูสอนใหมีการผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน( x =  4.19, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทาน
สงเสริมใหครูผูสอนประสานความรวมมือกับสถานบันการศึกษา องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น ใน
การผลิต จัดหาพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเกิดการปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล ( x =  4.09, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ครูผูสอนมีการผลิตพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมจัดหาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ( x =  4.04, S.D. = 0.72) และ
สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลความสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากการ
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พัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ( x =  4.01, S.D. = 0.79) มีมัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด       
 
ตารางที่  14 มัชฌิมเลขคณิต   สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  และระดับการบริหาร วิชาการ                 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการพัฒนา
แหลงการเรียนรู (X6) 

(n =40) 
การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) x  S.D. ระดับ 

1. ครูผูสอนมีการสํารวจแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือใชในการจัดการเรียนรู 

2. สถานศึกษาของทานสนับสนุนใหครูผูสอนใชแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3. ครูผูสอนใชแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญาในทองถ่ินในการ
เรียนการสอน 

4. สถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูทั้ง
ภายใน ภายนอกสถานศึกษา และแหลงภูมิปญญาทองถ่ิน
กับองคกรและหนวยงานตางๆ 

5. สถานศึกษาของทานมีการประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่น องคกรและหนวยงานตางๆ ในการจัดตั้ง
และพัฒนาแหล ง เรียนรู    ทั้ งภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
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 จากตารางท่ี 14 การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก        
( x =  4.06) ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง(S.D.=0.64) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
สถานศึกษาของทานสนับสนุนใหครูผูสอนใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีมัชฌิม
เลขคณิตมากที่สุด ( x =  4.26,  S.D. = 0.67)  รองลงมาคือ ครูผูสอนมีการสํารวจแหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือใชในการจัดการเรียนรู ( x =  4.11, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ 

สถานศึกษาของทานมีการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน องคกรและหนวยงานตางๆ ในการ
จัดต้ังและพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
( x =  4.04,  S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ครูผูสอนใชแหลงเรียนรูทางดานภูมิปญญาในทองถ่ินในการ
เรียนการสอน  ( x =  4.00, S.D. = 0.80) และสถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารเผยแพรแหลง
เรียนรูทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา และแหลงภูมิปญญาทองถ่ินกับองคกรและหนวยงานตางๆ  
( x =  3.88,  S.D. = 0.93)  มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
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ตารางที่  15 มัชฌิมเลขคณิต   สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  และระดับการ บริหาร วิชาการ                 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการนิเทศ
การศึกษา (X7) 

(n =40) 
การนิเทศการศึกษา (X7) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาของทาน มีการ นิ เทศงาน วิชาการของ
สถานศึกษาและครูผูสอนอยางเปนระบบ 

2. สถานศึกษาของทานมีการนิเทศการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

3. สถานศึกษาของทานมีการนิเทศการเรียนการสอนดวย
รูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 

4. สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน 

5. สถานศึกษาของทานใชผลการประเมินผลกระบวนการ
นิเทศ ติดตามและพัฒนาในรูปแบบท่ีเหมาะสม มาปรับปรุง
แกไขการเรียนการสอนของครูผูสอน 

6. สถานศึกษาของทานจัดใหมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู
ประสบการณการนิเทศที่ประสบความสําเร็จภายใน
สถานศึกษา 
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 จากตารางที่ 15 การนิเทศการศึกษา (X7) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก  ( x =  4.08)
ขอมูลมีการกระจายขอมูลคอนขางมาก(S.D.=0.67) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองกันคอนขางนอยเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยสถานศึกษาของ
ทานมีการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษามีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( x =  4.20,             
S.D. = 0.76)  รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการนิเทศงานวิชาการของสถานศึกษาและ
ครูผูสอนอยางเปนระบบ ( x =  4.13, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการ
ประเมินผลกระบวนการนิเทศ ติดตามและพัฒนาการนิเทศการเรียนการสอน  ( x = 4.10,          
S.D. = 0.78) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานใชผลการประเมินผลกระบวนการนิเทศ ติดตามและ
พัฒนาในรูปแบบที่ เหมาะสมมาปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนของครูผูสอน ( x = 4.08,          
S.D. = 0.77) รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการนิเทศการเรียนการสอนดวยรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสม ( x =  3.99, S.D. = 0.76) และสถานศึกษาของทานจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการนิเทศที่ประสบความสําเร็จภายในสถานศึกษา ( x =  3.95,     
S.D. = 0.80)  มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
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ตารางที่  16 มัชฌิมเลขคณิต   สวนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  และระดับการ บริหาร วิชาการ                 

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานการแนะแนว
การศึกษา (X8) 

(n =40) 
การแนะแนวการศึกษา (X8) x  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษาของทานมีการจัดระบบการแนะแนวทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

2. สถานศึกษาขอ งท าน มี ร ะบบแนะแนวภายในที่ มี
ความสัมพันธกับระบบดูแลชวยเหลือนั กเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอน 

3. ครูผูสอนทุกคนมีการแนะแนวการศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม 

4. สถานศึกษาของทานจัดกิจกรรมแนะแนวใหกับผูเรียน 
5. สถานศึกษาของทานมีการประสานความรวมมือแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณด านการแนะแนวการ ศึกษากับ
สถานศึกษาและเครือขายการแนะแนวอ่ืน 

4.19
  
4.20
  

 
4.23
  
4.36 
4.28 

0.66
  
0.71
  

 
0.71
  
0.59 
0.66 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.25 0.55 มาก 

 จากตารางที่ 16 การแนะแนวการศึกษา (X8) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก ( x =  4.25) 
ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง(S.D.=0.55) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยสถานศึกษาของ
ทานจัดกิจกรรมแนะแนวใหกับผูเรียน ( x =  4.36,  S.D. = 0.59)  รองลงมาคือ สถานศึกษาของ
ทานมีการประสานความรวมมือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาและเครือขายการแนะแนวอ่ืน ( x =  4.28, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ครูผูสอนทุกคนมี
การแนะแนวการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม ( x =  4.23, S.D. = 0.71) 
รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีระบบแนะแนวภายในท่ีมีความสัมพันธกับระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน ( x =  4.20, S.D. = 0.71) และสถานศึกษาของทานมีการ
จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ ( x =  4.19, S.D. = 0.66) มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8 
 ในการวิเคราะหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชมัชฌิมเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากกลุมตัวอยาง 40 แหง แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของของ John W. Best      
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 ถึงตารางที่ 20 

 
 

ตารางที่ 17 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8โดยภาพรวมและรายดาน  
                 (n=40) 

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 x  S.D. ระดับ 

1. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1)   4.25 0.52 มาก 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (Y2)  4.19 0.57 มาก 
3. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง (Y3)   4.11 0.64 มาก 
4. ผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4)   4.09 0.61 มาก 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน (Y5)   3.60 0.92 มาก 

รวม (Ytot) 4.05 0.54 มาก 
   

จากตารางที่ 17 พบวาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05) ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง
(S.D.=0.54) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณา
จําแนกตามรายดานพบวา การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมัชฌิมเลขคณิตมากไปหานอยดังนี้ 
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1)  ( x =  4.25,   S.D. = 0.52)  ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (Y2) ( x =  4.19,   S.D. = 0.57) ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรู
อยางตอเน่ือง (Y3)  ( x =  4.11, S.D. = 0.64) ผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4)  ( x =  4.09,             
S.D. = 0.61) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน (Y5)  ( x = 3.60, S.D. = 0.92) 
 เมื่อวิเคราะหการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 ในแตละดานเปนรายขอจะไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 18 ถึงตารางที่ 22 
 

ตารางที่ 18 มัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผู เรียนมีสุขภาพกาย           
และสุขภาพจิตที่ดี (Y1)   
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(n =40) 
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (Y1)   x  S.D. ระดับ 

1. ผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑของกรมพลศึกษา หรือ สสส. 

2. ผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย 
3. ผูเรียนมีสุนทรียภาพ มีความซาบซึ้ง รับรูในคุณคาหรือมี

อารมณความรูสึกในสิ่งดีงาม 

4.26 
 

4.18 
4.31 

0.65 
 

0.64 
0.59 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.25 0.52 มาก 

 จากตารางที่ 18 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับ
มาก ( x =  4.25) ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง(S.D.=0.52) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย
ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  มีความซาบซึ้ง รับรูในคุณคาหรือมีอารมณความรูสึกในสิ่งดีงาม  ( x = 4.31,          
S.D. = 0.59) มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ผูเรียนที่มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือ สสส. ( x =  4.26,  S.D. = 0.65) และผูเรียนรูจักดูแลตนเอง  
ใหมีความปลอดภัย ( x =  4.18, S.D. = 0.64) มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 
ตารางที่ 19 มัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค (Y2) 

(n =40) 
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (Y2) x  S.D. ระดับ 
1. ผูเรียนบํารุง ดูแล กตัญู สรางความสุข ความสบายใจให

พอแมหรือผูปกครองตามอัตภาพ 
2. ผูเรียนชวยทํา  กิจธุระ การงานท่ีพอแม หรือผูปกครอง

ขอใหชวยเหลือดวยความเต็มใจ 
3. ผูเรียนรักษาช่ือเสียงวงศตระกูล 
4. ผูเรียนประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนลูกที่ดี 
5. ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน สุภาพ นอบนอมโอบ

ออมอารี ชวยเหลือผูอื่น 
6. ผูเรียนไมขาดเรียน ไมมาสาย ไมออกจากการศึกษากลางคัน

เพราะปญหาดานความประพฤติ และไมมีปญหาดานการ
ปกครอง 

7. ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

4.26 
 

4.24 
 

4.20 
4.25 
4.21 

 
3.97 

 
 

4.21 

0.66 
 

0.63 
 

0.66 
0.63 
0.67 

 
0.82 

 
 

0.69 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
ภาพรวม 4.19 0.57 มาก 
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 จากตารางท่ี 19 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (Y2) โดยภาพรวม    
มีคาอยูในระดับมาก ( x =  4.19)ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง(S.D.=0.57) แสดงวาความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยผูเรียนบํารุง ดูแล กตัญู สรางความสุข ความสบายใจใหพอแมหรือผูปกครองตาม
อัตภาพ ( x =  4.26,  S.D. = 0.66)  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ผูเรียนประพฤติตนให
เหมาะสมกับความเปนลูกที่ดี ( x =  4.25,  S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ผูเรียนชวยทํา  กิจธุระ การ
งานท่ีพอแม หรือผูปกครองขอใหชวยเหลือดวยความเต็มใจ ( x =  4.24, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ 
ผูเรียนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน สุภาพ นอบนอมโอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น ( x =  4.21, S.D. 
= 0.67) และ ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ( x =  4.21,  S.D. = 0.69) มีมัชฌิมเลขคณิต
เทากัน รองลงมาคือ ผูเรียนรักษาช่ือเสียงวงศตระกูล   ( x =  4.20, S.D. = 0.66) และผูเรียนไมขาด
เรียน ไมมาสาย ไมออกจากการศึกษากลางคันเพราะปญหาดานความประพฤติ และไมมีปญหาดาน
การปกครอง ( x =  3.97, S.D. = 0.82) มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  

ตารางที่ 20 มัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรู
อยางตอเน่ือง (Y3)   

(n =40) 
ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง (Y3) x  S.D. ระดับ 

1. ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. ผู เ รี ยน ท่ี เข า ร วมกิ จกรรมตามแผนปฏิบัติ ก ารของ
สถานศึกษา 

3. ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีสวนรวมรับผิดชอบ
ในกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา 

4.12 
 

4.20 
 

4.28 

0.76 
 

0.70 
 

0.65 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.11 0.64 มาก 
  

จากตารางที่ 20 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเน่ือง (Y3)  โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก 
( x =  4.11,  S.D. = 0.64) ขอมูลมีการกระจายขอมูลคอนขางมาก(S.D.=0.53) แสดงวาความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสอดคลองกันคอนขางนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับ
มากทุกขอ โดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงและมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งในและนอก
สถานศึกษา ( x =  4.28,  S.D. = 0.65)  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ผูเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ( x =  4.20,  S.D. = 0.70) และผูเรียนคนควาหา
ความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x =  4.12, S.D. = 0.76) มีมัชฌิมเลขคณิต     
นอยที่สุด  
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ตารางที่ 21  มัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4)   
(n =40) 

ผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4) x  S.D. ระดับ 
1. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  

คิดสรางสรรค คิดอยางมี วิจารณญาณ 
2. ผูเรียนคิดเปนระบบ ที่นําไปสูการสรางองคความรูหรือ 

สารสนเทศเพ่ือ การตัดสินใจและแกปญหาของตนเองและ
สังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถใน
การแกปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม 

4. ผูเรียนมีความสามารถในการทํางานและการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 

5. ผูเรียนปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  
และสภาพแวดลอมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค 
ที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

3.95 
 

4.02 
 
 

4.15 
 

4.20 
 

4.15 

0.76 
 

0.75 
 
 

0.68 
 

0.65 
 

0.67 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.09 0.61 มาก 

 จากตารางที่ 21 ผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก ( x =  4.09)
ขอมูลมีการกระจายขอมูลปานกลาง(S.D.=0.61) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สอดคลองกันพอสมควร เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยผูเรียนมี
ความสามารถในการทํางานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคคล ( x = 4.20, S.D. = 0.65)  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ผูเรียนปรับตัวใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค ที่สงผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น ( x =  4.15,  S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ผูเรียนมีความสามารถในการใช
ทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ( x =  4.15,      
S.D. = 0.68)  รองลงมาคือ ผูเรียนคิดเปนระบบ ที่นําไปสูการสรางองคความรูหรือ สารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจและแกปญหาของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม ( x =  4.02,  S.D. = 0.75) และ
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหคิดสรางสรรค คิดอยางมี วิจารณญาณ    
( x =  3.95, S.D. = 0.76) มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
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ตารางที่ 22 มัชฌิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
ของผูเรียน  (Y5) 

(n =40) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรียน  (Y5) x  S.D. ระดับ 

1. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ระดับ
ดี ในระดับช้ัน ม.3 

2. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับดี ในระดับช้ัน ม.6 

3. ผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

4. ผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู  
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.46 
 

3.46 
 

3.73 
 

3.74 

1.06 
 

1.08 
 

0.91 
 

0.91 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 3.60 0.92 มาก 

 จากตารางที่ 22 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  (Y5)โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก 
( x =  3.60) ขอมูลมีการกระจายขอมูลมาก(S.D.=0.92) แสดงวาความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสอดคลองกันนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากและปานกลางอยางละ 
2 ดาน โดยผูเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( x = 3.74, S.D. = 0.91) รองลงมาคือ ผูเรียนมีพัฒนาการทางการ
เรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ( x =  3.73,  S.D. = 0.91) รองลงมา
คือ ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) ระดับดี ในระดับช้ัน ม.3 ( x =  3.46,  S.D. 
= 1.06)  และ ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับดี ในระดับช้ัน ม.6 ( x =  
3.46, S.D. = 1.08) มีมัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
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ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
  ในการวิเคราะหความสัมพันธของการบริหารวิชาการ ผูวิจัยใชการวิเคราะห  คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product correlation - coefficient) ดังรายละเอียดใน  
ตารางที่ 23 

 

ตารางที่ 23  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของการบริหารวิชาการ 
(n =240) 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xtot Ytot 
X1 1.00          
X2 .728** 1.00         
X3 .724** .798** 1.00        
X4 .675** .684** .699** 1.00       
X5 .640** .727** .709** .715** 1.00      
X6 .680** .771** .716** .750** .806** 1.00     
X7 .665** .709** .702** .702** .731** .740** 1.00    
X8 .651** .684** .699** .620** .674** .669** .754** 1.00   
Xtot .831** .877** .869** .858** .871** .892** .874** .828** 1.00  
Ytot .680** .794** .708** .717** .715** .767** .691** .667** .831** 1.00 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 23 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม (Xtot ) และรายดาน 
มีคาอยูระหวาง 0.620-0.892 เปนความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตัวแปรการบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 (X1-X8 ) กับตัวแปรคุณลักษณะการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม (Ytot ) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) อยูระหวาง 0.620-0.806 
โดยตัวแปรการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X5) กับการพัฒนาแหลงการเรียนรู 
(X6) มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงสุด เทากับ 0.806 

 
การวิเคราะหการบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผูวิจัยใชการวิเคราะหสมการพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise 
multiple regression analysis) พิจารณาตามตัวแปรที่เขาสมการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 การวิเคราะหการบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม (Ytot ) ปรากฏตามตารางที่ 22-27 ดังนี้ 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะหการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวม (Ytot ) 

แหลงของความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Square F Sig 
   Regression 
   Residual 

4 
235 

49.083 
19.567 

12.271 
.083 

147.375 .000 

Total 239 68.650     

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)    0.846 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    0.715 
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (adjust R Square)  0.710 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)  0.28855 

ตัวแปรที่ไดรบัคัดเลอืกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardize 
Coefficients 

Standardiz
e 

Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 
คาคงที่ 
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) 
2. การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) 
3.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) 
4. การแนะแนวการศึกษา  (X8) 

.521 

.403 

.196 

.143 

.112 

.161 

.060 

.053 

.041 

.050 

 
.401 
.235 
.194 
.115 

3.247 
6.738 
3.695 
3.522 
2.256 

.001 

.000 

.000 

.001 

.025 

 จากตารางท่ี 24 พบวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การพัฒนากระบวน        
การเรียนรู (X2) การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) และ        
การแนะแนวการศึกษา  (X8)โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ(multiple R) เทากับ 0.846    
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R  square) เทากับ 0.715 หมายถึงการบริหารวิชาการทั้ง 4 ดาน 
สามารถทํานายการจัดการศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) ไดรอยละ 71.50 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.28855 ในลักษณะนี้แสดงวา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู (X2) การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4)  สงผล
ตอการจัดการศึกษาโดยภาพรวม (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการแนะแนว
การศึกษา (X8) สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนเปนรูปแบบสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

totŶ     =    0.521 + 0.403(X2) + 0.196(X6) + 0.143(X4) + 0.112(X8) 
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ตารางที่ 25 การวิเคราะหการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ดานผู เรียนมีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี (Y1) 

 

แหลงของความแปรปรวน df Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F Sig 

   Regression 
   Residual 

4 
235 

21.678 
42.655 

5.419 
.182 

29.857 .000 

Total 239 64.333    
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)    0.580 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    0.337 
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (adjust R Square)  0.326 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)  0.42604 

ตัวแปรที่ไดรบัคัดเลอืกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardize 
Coefficients 

Standardize 
Coefficients t Sig. 

 Std. 
Error 

Beta 

คาคงท่ี 
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) 
2. การแนะแนวการศึกษา  (X8) 
3. การนิเทศการศึกษา (X7) 
4. การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) 

1.756 
.345 
.276 
-.190 
.161 

.238 

.088 

.082 

.073 

.075 

 
.354 
.291 
-.244 
.200 

7.381 
3.909 
3.391 

-2.610 
2.156 

.000 

.000 

.001 

.010 

.032 
 จากตารางท่ี 25 พบวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู (X2) การแนะแนวการศึกษา  (X8) การนิเทศการศึกษา (X7) และการพัฒนาแหลงการเรียนรู 
(X6)โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) เทากับ 0.580 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานาย (R  square) เทากับ 0.337 หมายถึงการบริหารวิชาการทั้ง 4 ดาน สามารถทํานายดาน
ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1)ไดรอยละ 33.70 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ทํานาย (standard error) เทากับ 0.42604 ในลักษณะนี้แสดงวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู(X2) 
การแนะแนวการศึกษา(X8) และการนิเทศการศึกษา (X7) สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน และการพัฒนาแหลง
การเรียนรู (X6) สงผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนเปนรูปแบบสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

1Ŷ     =    1.756 + 0.345(X2) + 0.276(X8) - 0.190(X7) + 0.161(X6) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 26 การวิเคราะหการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค (Y2) 

แหลงของความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Square F Sig 
   Regression 
   Residual 

3 
236 

34.641 
42.006 

11.547 
.178 

64.874 .000 

Total 239 76.646    
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)    0.672 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    0.452 
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (adjust R Square)  0.445 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.42189 

ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardize 
Coefficients 

Standardize 
Coefficients t Sig. 

 Std. Error Beta 
คาคงที่ 
1. การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) 
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X1) 
3. การแนะแนวการศึกษา  (X8) 

1.219 
.301 
.263 
.151 

.229 

.063 

.069 

.072 

 
.342 
.267 
.146 

5.325 
4.758 
3.795 
2.094 

.000 

.000 

.000 

.037 

 จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การพัฒนาแหลง
การเรียนรู (X6) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(X1) และการแนะแนวการศึกษา(X8)โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) เทากับ 0.672 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R  
square) เทากับ 0.542 หมายถึงการบริหารวิชาการ ทั้ง 3 ดาน สามารถทํานายดานผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค (Y2) ไดรอยละ 54.20 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานาย (standard error) เทากับ 0.42189 ในลักษณะน้ีแสดงวา การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
(X6) และการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา (X1) สงผลตอดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค (Y2)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการแนะแนวการศึกษา (X8) สงผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนเปนรูปแบบสมการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

2Ŷ     =    1.219 + 0.301(X6) + 0.263(X1) + 0.151(X8) 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 การวิเคราะหการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง (Y3) 

แหลงของความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Square F Sig 
   Regression 
   Residual 

3 
236 

82.908 
14.053 

27.636 
.060 

464.106 .000 

Total 239 96.961    
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)    0.925 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    0.855 
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (adjust R Square)  0.853 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)  0.24402 

ตัวแปรที่ไดรบัคัดเลอืกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardize 
Coefficients 

Standardize 
Coefficients t Sig. 

 Std. 
Error 

Beta 

คาคงท่ี 
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) 
2. การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) 
3. การนิเทศการศึกษา (X7) 

-.456 
1.016 
.193 

-.114 

.125 

.049 

.043 

.037 

 
.851 
.195 
-.119 

-3.639 
20.687 
4.521 

-3.056 

.000 

.000 

.000 

.003 

 จากตารางที่ 27 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู (X2) การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) และการนิเทศการศึกษา (X7) โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) เทากับ 0.925 คาประสิทธิภาพในการทํานาย             
(R  square) เทากับ 0.855 หมายถึงการบริหารวิชาการ ทั้ง 3 ดาน สามารถทํานายดานผูเรียนมี
ความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง (Y3)ไดรอยละ 85.50 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
(standard error) เทากับ 0.24402 ในลักษณะน้ีแสดงวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) การ
พัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) และการนิเทศการศึกษา (X7) สงผลตอดานผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรู
อยางตอเนื่อง (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถเขียนเปนรูปแบบสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

3Ŷ     =    -0.456 + 1.016(X2) + 0.193(X6) – 0.114(X7) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 28 การวิเคราะหการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4) 

แหลงของความแปรปรวน df Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F Sig 

   Regression 
   Residual 

3 
236 

52.304 
36.243 

17.435 
.154 

113.528 .000 

Total 239 88.546    
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)    0.769 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)    0.591 
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (adjust R Square)  0.585 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error)  0.39188 

ตัวแปรที่ไดรบัคัดเลอืกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardize 
Coefficients 

Standardize 
Coefficients t Sig. 

 Std. 
Error 

Beta 

คาคงท่ี 
1. การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) 
3. ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า คุณภ า พ
การศึกษา (X4) 

.710 

.331 

.316 

.181 

.200 

.070 

.077 

.055 

 
.350 
.277 
.215 

3.544 
4.698 
4.098 
3.311 

.000 

.000 

.000 

.001 

 จากตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การพัฒนาแหลง
การเรียนรู (X6) การพัฒนากระบวนการเรียนรู (X2) และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4)     
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) เทากับ 0.769 คาประสิทธิภาพในการทํานาย 
(R  square) เทากับ 0.591 หมายถึงการบริหารวิชาการ ทั้ง 3 ดาน สามารถทํานายดานผูเรียนคิด
เปนทําเปน (Y4) ไดรอยละ 59.10 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 
เทากับ 0.39188 ในลักษณะน้ีแสดงวา การพัฒนาแหลงการเรียนรู (X6) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู (X2) และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) สงผลตอดานผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถเขียนเปนรูปแบบสมการวิเคราะหการถดถอยได
ดังนี ้

4Ŷ     =    0.710 + 0.331(X6) + 0.316(X2) + 0.181(X4) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 29 การวิเคราะหการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ของ
ผูเรียน (Y5) 

แหลงของความแปรปรวน df Sum of Squares Mean Square F Sig 
   Regression 
   Residual 

3 
236 

94.655 
109.530 

31.552 
.464 

67.983 .000 

Total 239 204.185    
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R)   0.681 
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)   0.464 
ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (adjust R Square) 0.457 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (standard error) 0.68126 

ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 
Unstandardize 
Coefficients 

Standardiz
e 

Coefficient
s 

t Sig. 

 Std. Error Beta 
คาคงที่ 
1. การนิเทศการศึกษา (X7) 
2.การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) 
3.การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (X5) 

-.615 
.467 
.327 
.245 

.313 

.105 

.094 

.118 

 
.336 
.257 
.160 

-1.966 
4.461 
3.492 
2.080 

.050 

.000 

.001 

.039 

 จากตารางท่ี 29 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ การนิเทศ
การศึกษา (X7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (X5)โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (multiple R) เทากับ 0.681                      
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R  square) เทากับ 0.464 หมายถึงการบริหารวิชาการ ทั้ง 3 ดาน 
สามารถทํานายดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน (Y5) ไดรอยละ 46.40 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย (standard error) เทากับ 0.68126 ในลักษณะน้ีแสดงวา การนิเทศ
การศึกษา (X7) และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X4) สงผลตอดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียน (Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา (X5) สงผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยสามารถเขียนเปนรูปแบบสมการ
วิเคราะหการถดถอยไดดังนี้ 

5Ŷ     =    -0.615 + 0.467(X7) + 0.327(X4) + 0.245(X5) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการวิเคราะหการบริหารวิชาการที่สงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis) ขางตนสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 4 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษา (Ytot) 
 Ytot        X2, X6, X4, X8 
ผูเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี (Y1) 

Y1         X2, X8, X7, X6 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค (Y2) 

Y2           X6, X1, X8 

ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง (Y3) 

Y3         X2, X6, X7 

ผูเรียนคิดเปนทําเปน (Y4) 
Y4        X6, X2, X4 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
(Y5) 

Y5         X7, X4, X5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายถึง ตัวแปรที่เขาสมการ β หมายถึง สัมประสิทธ์ิการถดถอย 
แผนภูมิที่ 4 สรุปผลการวิเคราะหการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษา 
     ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 

การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา (X1) 
β  Y2   =   0.263 

การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู (X2) 

β  Ytot   =   0.403 
β  Y1    =   0.345 
β  Y3    =   1.016 

β  Y4    =   0.316 

 

การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน (X3) 

การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (X4) 
β  Ytot   =   0.143 
β  Y4    =   0.181   

β  Y5    =   0.327  
 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (X5)     
β  Y5   =   0.245 

การพัฒนาแหลงการ
เรียนรู (X6) 

β  Ytot   =   0.196 
β  Y1   =   0.161 
β  Y2   =   0.301 
β  Y3   =   0.193 
β  Y4   =   0.331 

 

การนิเทศการศึกษา 
(X7) 

β  Y1   =   -0.190 

β  Y3   =   -0.114 
β  Y5   =   0.467 

 

การแนะแนว
การศึกษา  (X8) 

β  Ytot   =   0.112 
β  Y1   =   0.276 
β  Y3   =   0.151 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง “การบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8”  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 2) การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3 ) การบริหารวิชาการที่สงผลตอ              
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 การวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีกลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จํานวน 40 แหง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารวิชาการตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดการศึกษา 
ตามแนวคิดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)         
ผูใหขอมูล แบงเปนกลุมผูบริหาร จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ สถานศึกษาหรือ
ผูปฏิบัติงานแทน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายบริหารวิชาการหรือผูปฏิบัติงานแทน        
1 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 1 คน และกลุมครู จํานวน 3 คน คือ ครูผูสอน 3 คน รวมผูให
ขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 240 คน สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาความถ่ี 
(frequency) และรอยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบถึงสภาพที่แทจริงสามารถ
นําไปใชพัฒนาใหเกิดประโยชนกับการบริหาร โดยผูวิจัยเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สรุปผลเปนประเด็นสําคัญไดดังน้ี 
 1. การบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.13, S.D.= 0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี การแนะแนวการศึกษา ( x =  4.25,       
S.D. = 0.55) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( x =  4.21, S.D. = 0.53) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ( x =  4.21, S.D. = 0.57) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ( x =  4.18,       
S.D. = 0.53) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ( x =4.11, S.D. = 0.60)      
การนิเทศการศึกษา   ( x = 4.08, S.D. = 0.67)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู ( x = 4.06,          
S.D. = 0.64) และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ( x =3.98, S.D. = 0.73)  
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 2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8    
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05 , S.D.= 0.54)  เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา       
อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ี ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
( x =  4.25, S.D. = 0.25) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ( x =  4.19,      
S.D. = 0.57)  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ( x =  4.11, S.D. = 0.64) ผูเรียนคิดเปน    
ทําเปน ( x =  4.09, S.D. = 0.61) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ( x = 3.60, S.D. = 0.92) 
 3. การบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการแนะแนวการศึกษาสงผลตอการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้ 
  3.1 การบริหารวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การแนะแนวการศึกษา  
การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาแหลงการเรียนรู  สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี  
  3.2 การบริหารวิชาการดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการแนะแนวการศึกษา สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค 
  3.3 การบริหารวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงการ
เรียนรู และการนิเทศการศึกษา สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียน  มีความใฝรูและเรียนรู      
อยางตอเนื่อง 
  3.4 การบริหารวิชาการดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียนคิดเปน       
ทําเปน 
  3.5 การบริหารวิชาการดานการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สงผลตอการจัดการศึกษาดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
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การอภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งน้ีมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาเพ่ือใหทราบ
สภาพที่แทจริงของการบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยที่พบวาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ กุลฑรี 
พิกุลแกม ที่ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาสวนใหญอยูในระดับมาก และสอดคลองงานวิจัยของ 
ณปภัช  รุงโรจน ที่ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยภาพรวมและ
รายดานทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งอาจเปนเพราะการบรหิารวิชาการเปนภารกิจหลกัของสถานศึกษา
ซึ่งมีบทบาทหนาที่จัดการเรียนรูใหกับนักเรียน ผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษาจะตระหนัก
และใหความสําคัญกับการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 
ที่ไดความหมายการบริหารวิชาการ วาหมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่ง
ทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักหรือ
เปนภารกิจสวนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กลาววา งานวิชาการ ถือวาไดวา
เปนงานหลักของสถานศึกษาหรือสถานศึกษา สวนงานดานอื่นๆ เปนงานท่ีมาสนับสนุนงานวิชาการ
ใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ ธเนศ คิดรุงเรือง ยังไดแสดงแนวคิด ไววา การบริหารงานวิชาการเปน
กระบวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางดานวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร การ
บริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจของการศึกษา  และรุงชัชดาพร  เวหะชาติ กลาววา กระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน ตั้งแตการกําหนด
นโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให
เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและจุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อใหเกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ เดชูเทล (Desautel) ที่ไดศึกษาการรับรูบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในรัฐดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษามีความเห็นวาควรใชเวลาสวนใหญในการจัดการเรียนการสอนและยังมีความเห็นตอไปอีก
วาควรปฏิบัติหนาที่ใหมากกวาที่ปฏิบัติอยูแลวและถือเปนบทบาทที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษา  
 เมื่อพิจารณาผลการวิจัยรายดาน พบวา ลําดับแรกคือ การแนะแนวการศึกษา รองลงมาคือ
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สวนลําดับ
สุดทายคือการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการแนะแนวการศึกษา การวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นั้นมีมัชฌิมเลขคณิตตางกันเพียง
เล็กนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การแนะแนวการศึกษาเปนการสงเสริมและพัฒนาความสามารถของ
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ผูเรียนใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบคุคล สถานศึกษาจึงใหความสําคัญในการจัดระบบการ
แนะแนว เพ่ือใหนักเรียนรูจักตนเอง การแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต โดยการช้ีแนะชวยเหลือให
สามารถเขากับสิ่งแวดลอมสังคมไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ รุงชัชดาพร เวหะชาติ ที่กลาววา
การแนะแนวเปนกิจกรรมกระบวนการท่ีสถานศึกษาจัดข้ึนเพ่ือใหบริการแกผูเรียนทั้งภายในและนอก
หองเรียน โดยการช้ีแนะชวยเหลือใหสามารถเขากับสิ่งแวดลอมสังคมไดอยางมีความสุข และ 
Shertzer and Stone กลาววา การแนะแนว หมายถึง กระบวนการชวยเหลือบุคคลใหเขาใจตนเอง
และโลกของตน สอดคลองกับงานวิจัยของ วชิราภรณ พรมนาทม ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารที่สงผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค
ปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร อยูในระดับมาก โดยการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางดานการศึกษามี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด 

2. จากผลการวิจัยที่พบวา การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ทวีพงศ 
หลมวงษ  ไดศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนตามเกณฑมาตรฐาน
ดานผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณภาพนักเรียน 
ตามมาตรฐานดานผูเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2 โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูริชัย  ชัยศร ไดศึกษาทักษะการบริหารท่ี
สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา มาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากผูเรียนเปนผลผลิตของสถานศึกษา ดังนั้น
ผูบริหาร ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาจึงดําเนินดานการจัดการศึกษาอยางเต็มความสามารถ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนํา
ภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอม
ใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ประกอบกับการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัด
การศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานหรอืบุคคลภายนอกสถานศึกษา  ตาม
หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ฉะน้ันผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ เอเทรีย (Atria) ไดศึกษาผลกระทบของ
กระบวนการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรฐัอิลินอยซ ตอทัศนคติของครูสถานศึกษารัฐบาล
ในการทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในเมืองรัฐชิคาโก ผลการวิจัยพบวา ครูมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการ
ประกันคุณภาพและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลินอยซ   
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เมื่อพิจารณาจําแนกตามรายดานพบวา ลําดับแรกคือ ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
รองลงมาคือ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียน เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาเตรียมความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ
ของผูเรียนเพ่ือใหสามารถเรียนอยูไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ไกศึกษา
การบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัย คุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีมัจฉิมเลขคณิตมากที่สุด สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วชิราภรณ พรมนาทม ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองคปกครองสวนทองถ่ิน 
ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย
ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬามีคาเฉลี่ยสูงสุด 

3. จากผลการวิจัยพบวาการบรหิารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงการการเรียนรู การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา  สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวม สวนดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการนิเทศการศึกษา ไมสงผล
โดยตรงตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษา แตจากการวิเคราะหคาสั มประสิทธ์ิสหสัมพันธของ     
เพียรสัน (Pearson’s correlation moment) พบวาการบริหารวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการนิเทศการศึกษา มี
ความสัมพันธกันสูงกับดาน    การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงการการเรียนรู การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย ทั้งอาจเนื่องมาจากการจัดการศึกษาคือผลการดําเนินงานในการ
บริหารวิชาการเพ่ือใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเปนเปาหมายและภารกิจหลักของ
สถานศึกษา อีกทั้งยังเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร เพื่อใหบรรลุตาม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองเกิดจากความสัมพันธของตัวแปรสําคัญทั้งการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงการการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการ
แนะแนวการศึกษา อาจเน่ืองจากกระบวนการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูเรียนมีคุณภาพ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ไดศึกษาการบริหารวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงาน
วิชาการโดยภาพรวมและการนิเทศการศึกษาสงผลตอคุณภาพผูเรียนโดยภาพรวมในสถานศึกษา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยของ วิภา ทองหงํา ไดศึกษา รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา องคประกอบการบริห ารงาน
วิชาการของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) 
การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 3) การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนวการศึกษา 5) การ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ 6) สื่อการเรียนการสอน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
นักเรียน การนิเทศการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา มีความสัมพันธโดยตรงกับการประกัน
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คุณภาพการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ วชิราภรณ พรมนาทม ไดศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณลักษณะที่พงึประสงคของนักเรยีน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
องคปกครองสวนทองถ่ิน พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารที่สงผลตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
พิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้ 

การบริหารวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การแนะแนวการศึกษาการนิเทศ
การศึกษา และการพัฒนาแหลงการการเรียนรู  สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เพื่อใหผูเรียนความสุขกับการเรียนรู ซึ่งสถานศึกษาทุกแหงยอมมีการจัดแหลงการการเรียนรูที่
หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูไดดวยตนเอง ตามความสนใจ โดยมีการนิเทศติดตามเพื่อ
ชวยเหลือและสนับสนุนครู สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ไดศึกษาการบริหารงาน
วิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 พบวา  การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสงผลตอคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

 การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 8 ดานการพัฒนาแหลงการการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการแนะแนว
การศึกษา  สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค อาจเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่
เนนปลูกฝงคานิยม 12 ประการ ใหกับผูเรียน เพื่อสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กําหนดใหผูเรียนเม่ือจบหลักสูตรตองมี
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงคผานเกณฑ อีกทั้งการแนะแนวการศึกษายังเปนการช้ีนํา ใหผูเรียนรูจัก
ตนเอง การแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต โดยการช้ีแนะชวยเหลือใหผูเรียนเปนคนดีของสังคม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การบริหารงาน
วิชาการ ดานการพัฒนาแหลงการการเรียนรูและการนิเทศการศึกษาสงผลตอคุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

 การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 8 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงการการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา 
สงผลตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ดาน
ผูเรียนมีความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจดึงดูด
ใหเรียนรูอยางมีความสุข การพัฒนาแหลงเรียนใหมีความพรอมเหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียน 
โดยมีครูและผูบริหารสถานศึกษานิเทศติดตามอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของครองทรัพย 
อุตนาม ไดศึกษา ปจจัยที่สัมพันธกับความใฝรูใฝเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา แรงจูงใจในการเรียนสงผลตอความใฝรูใฝเรียน 
ดังนั้นครูผูสอนจึงควรสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการ
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เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการนําเสนอตัวอยางบุคคลที่ประสบความสําเร็จใน
ชีวิต 

การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 
ดานการพัฒนาแหลงการการเรียนรู การพัฒนากระบวนการเรียนรู และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สงผลตอการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
8 ดานผูเรียนคิดเปนทําเปน  อาจเนื่องมาจาก ผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดเปนระบบ เรียนรูจากแหลงการเรียนรูทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ไดดวยตนเอง  สอดคลองกับงานวิจัยของ พรศักดิ์ สุจริตรักษ ไดศึกษา ตัวบงช้ีการ
บริหารสถานศึกษาที่สงเสริมทักษะการคิดของนักเรียน พบวา ตัวบงช้ีการบริหารสถานศึกษาที่
สงเสริมทักษะการคิดของนักเรยีน ประกอบดวยองคประกอบหลกั 4 ดาน คือการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ทั้งหมดองคประกอบยอย 28 
องคประกอบ และมี 151 ตัวบงช้ี  ในสวนของดานการบริหารวิชาการ ประกอบดวยองคประกอบ
ยอย 11 องคประกอบ มี 84 ตัวบงช้ี ซึ่งมีการเรียงลําดับองคประกอบยอยจากมากไปนอย ดังน้ี การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาแหลงการเรียนรู การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกครอบครัวและ
ชุมชน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนว การวัดประเมินผลและ   
การเทียบโอน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชา
การับสถานศึกษาอ่ืน 

การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 
ดานการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  สงผลตอการจดัการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียน อาจเน่ืองมาจากการนิเทศติดตาม
ชวยเหลือแกไขปญหาของครูเพ่ือใหปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การวิจัยเพื่อพัฒนาหรือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยางตอเน่ือง อีกทั้ง การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหพรอมและงายตอการใชงานอยูเสมอเพ่ือใหสะดวกตอ
ผูใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ บารเน็ทท (Barnett Ronald) ไดศึกษา ความคิดเห็นของการ
บริหารงานวิชาการ พบวาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของการ
บริหารงานวิชาการ ขอมูลรายบุคคลในระดับลึกนําไปรวบรวมที่สํานักงานบริหารวิชาการ ทําให
ผูปฏิบัติงานฝายวิชาการสามารถเรียกใชขอมูลตางๆ ทําใหมีความตั้งใจและรวมมือในการทํางาน 

การบริหารวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดาน
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน พบวาไมสงผลตอการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากสถานศึกษาพัฒนารูปแบบ 
วิธีการวัดและประเมินผลมีวิธีการท่ีไมหลากหลาย ไมเหมาะสมกับสภาพผูเรียนเทาที่ควร สอดคลอง
กับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา การวัดผล
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ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนไมสงผลตอคุณภาพผูเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 

ขอเสนอแนะ 

 จากขอคนพบการวิจัย การอภิปรายผล ผู วิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้      
และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดเสนอแนะการวิจัยไวดังนี้ 

1. การบริหารวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 8 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยที่ดานการแนะแนวการศึกษา มีคามัชฌิม เลขคณิตมากที่สุด 
แสดงใหเห็นวาการแนะแนวการศึกษาน้ันมีความสําคัญตอกระบวนการบริหารวิชาการ ดังนั้น
สถานศึกษาควรใหการสงเสรมิพัฒนาเพือ่ใหประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ สวนดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สถานศึกษาจึงควรสนับสนุนสงเสริมใหมี
กระบวนการวิจัย และจัดใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัยทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และ
ใชผลการวิจัยของสถานศึกษามาบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

2. การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยที่ดานผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรสงเสริมพัฒนาใหมีการจัดการเรียนรูอยางมีความสุข และ         
ควรสงเสริมใหผูเรียนรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย สวนดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู เรียน 
มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด สถานศึกษาจึงควรสนับสนุนสงเสริมผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของ
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) และสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการทางการ
เรียนรูที่ดี 3. การบริหารวิชาการท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา  สงผลตอการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาพรวม ซึ่งมีรายละเอียดในแตละดานดังนี้ 

 3.1 การบริหารวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การแนะแนวการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา และการพัฒนาแหลงการเรียนรู  สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี  

 3.2 การบริหารวิชาการดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการแนะแนวการศึกษา สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค 

 3.3 การบริหารวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาแหลงการ
เรียนรู และการนิเทศการศึกษา สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียน  มีความใฝรูและเรียนรู       
อยางตอเนื่อง 
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 3.4 การบริหารวิชาการดานการพัฒนาแหลงการเรียนรู การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลตอการจัดการศึกษาดานผูเรียนคิดเปนทําเปน 

 3.5 การบริหารวิชาการดานการนิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สงผลตอการจัดการศึกษาดาน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

จากผลการวิจัยพบวา การบริหารวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนา
แหลงการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการแนะแนวการศึกษา  สงผลตอการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม จึงควรใหความสําคัญในการสงเสริม พัฒนาการบริหารวิชาการ
ในแตละดานที่กลาวมา ซึ่งจะสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประสบความสําเร็จตามเปาหมาย สวนดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน ไมสงผลตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม สถานศึกษาจึงควรพัฒนารูปแบบการ
ประเมินผลที่หลากหลาย 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 เพื่อเปนประโยชนสําหรับการวิจัยในอนาคต ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัย      
ครั้งตอไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
 2. ควรศึกษาการจัดการศึกษาดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนโดยการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
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Reliability 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

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

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.979 69 
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14 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 14.โรงเรียนหนองตากยาต้ังวิริยะราษฎรบํารุง 
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16.โรงเรียนคุรรุาษฎรรงัสฤษฎ 16. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 
17.โรงเรียนดานทบัตะโกราษฎรอปุถัมภ  17. โรงเรียนรมเกลากาญจนบุร ี
18.โรงเรียนปากทอพิทยาคม 18. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
19.โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา 19. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ 
20.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  20. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม 
21.โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 21. โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง 
22.โรงเรียนบานคาวิทยา 22. โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม 
23.โรงเรียนโสภณศิริราษฎร 23. โรงเรียนประชามงคล 
 24. โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม 
 25. โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม 
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แขวงหิรัญรูจี  จังหวัดกรงุเทพมหานคร 
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    มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการทํางาน 
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