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วิทยานิพนธน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2, 2) เพื่อเปรียบเทียบ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารงานตางกัน และ 3) เพื่อ

รวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จํานวน 143 คน จากประชากรทั้งหมด 223 คน เครื่องมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม จํานวน 52 ขอ มีคา IOC เทากับ 1.00 และมีคาความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน t-test และ F-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบวา :  

1. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดการเรียนการ

สอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานหลักสูตรและการ

บริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู    

2. ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา 

และประสบการในการบริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร เขต 2 ไมแตกตางกัน  

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ไดแก ควรสงเสริมและใหการยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ  แก

ครูที่มีผลงานการวิจัย จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ

สาธารณชน ควรมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง และสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถ

เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง  ๆเพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 
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 The purposes of the research were: 1) to study elementary school administrators’ 

administrations of academic affairs at elementary schools under the Office of Surin 

Elementary Education Service Area 2, 2) to compare their administrations of academic affairs 

at such schools under the preceding office to variables classified by their genders, 

educational qualifications, and working experiences and, 3) to collect suggestions for 

their administrations of academic affairs at such schools under it. The samples 

comprised elementary school administrators, numbering 143 individuals out of 223. 

The data collection instrument was the questionnaires containing fifty-two questions, 

with IOC amounting to 1.00, and with the reliability of the whole questionnaires 

accounting for 0.92. The statistics used for processing data encompassed percentage, 

mean, standard deviation, t-test and F-test by making use of the ready-made 

computer software package.  

 Outcomes of the research findings: 1) Elementary school administrators’ 

academic affairs administrations of elementary schools under the Office of Surin 

Elementary Education Service Area 2 have been practised ‘high’ in the overall domain as the 

same as a single one. All domains ranked in descending order of means included : learning 

managements, educational measurements and managements, educational quality assurance, 

curricula and curriculum managements, interior supervisions, and research and development. 

2) The hypothesis testing results of the research have been found that elementary school 

administrators’ genders, educational qualifications and working experiences  show no significant 

differences in their administration of academic affairs at elementary schools under the above 

office. 3) Suggestions for their administrations of academic affairs at elementary school under 

the above office have been recommended. Firstly, teachers’ researches should be promoted 

and lauded, or a prize in various forms be awarded to them. Secondly, reports on annual 



ฉ 
 

educational qualities should have been made in order to submit them to entities concerned 

and unveil them to the public. Thirdly, interior supervisions should be undertaken 

systematically and continually. Finally, communities should be promoted and supported to 

enable them to select folk wisdom and guest speakers so as to develop them in accordance 

with problematic states and their requirements.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

วิทยานิพนธเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 สําเร็จลงไดเพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลืออยางมี

เมตตาจากบุคคลหลายทานที่ไดใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางในการเขียนสารนิพนธ ใหกําลังใจและ

อุปถัมภดวยดีตลอดมา  

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ผูที่ชวยใหเปดการเรียน

การสอนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ที่วิทยาเขตรอยเอ็ด ทําใหขาพเจาไดมีโอกาสศึกษา 

ขอเจริญพรขอบคุณ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย อาจารยที่ปรึกษาหลกั และดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี 

อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความ

เอาใจใสอยางดีย่ิงตลอดมา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางย่ิงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอเจริญพรขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย สุนทร อาจนิยม, นางจารุวรรณ เวียงนนท และ  

นางสิริลักษณ กลางสุข ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจยัที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา

ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิงตลอดมา ผู วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางย่ิงไว ณ โอกาสน้ี 

ขอเจริญพรขอบคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ที่

ไดอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ขอเจริญพรขอบคุณเจาหนาที่หองสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

ที่ไดอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสาร ตลอดจนชวยเหลือในการคนควาเอกสารตางๆ 

ในการวิจัยครั้งน้ี 

 ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดใหคําแนะนําและสงเสริม

กําลังใจตลอดมา นอกจากน้ียังมีผูที่ใหความรวมมือชวยเหลืออีกหลายทาน ซึ่งผูวิจัยไมสามารถกลาว

นามในที่น้ีไดหมด จึงขอขอบคุณทุกทานเหลาน้ันไว ณ โอกาสน้ีดวย 

 คุณคาทั้งหลายที่ไดรับจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแดบิดา  

มารดา และบูรพาจารยที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน   
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การศึกษามีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อพัฒนาคนอยางรอบดาน และ

สมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนาโดยมีเปาหมายใหคนไทยเปนคนดี เกง มีความสุข มีความรูเชิง

วิชาการ และสมรรถนะทางวิชาชีพ ใฝเรียนรู แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีสุขภาพทั้งกาย

และใจที่สมบูรณ สามารถประกอบอาชีพแลอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขพรอมกับสรางสังคมไทย

ใหเปนสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรียนรู โดยมุงพัฒนาคนไทยเปนสังคมแหงคุณธรรม ภูมิ

ปญญาและการเรียนรู มีการสรางองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญาเพื่อการ

เรียนรู นําไปสูสังคมแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน มีสุขภาวะ ประชาชนอยูรวมกันอยางสันติสุข และเอื้อ

อาทรรวมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม คุณธรรมภูมิปญญา

และการเรียนรู (สํานักงานสภาการศึกษา, 2552, หนา 17-19) การขับเคลื่อนที่จะนาไปสูการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาน้ัน สถานศึกษามีบทบาทหลักในการพัฒนาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ซึ่งเปนการจัดการศึกษาใหกับเด็ก เยาวชนซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาใหมีความพรอม

ในสวนที่เกี่ยวของกับวุฒิภาวะและการพัฒนาอยางมั่นคงในดานอารมณ สังคม สติปญญา และ

รางกาย รวมถึงมีความสามารถในการคิดเปน ทําเปน และสามารถแกปญหาได และดํารงชีวิตอยูใน

สังคมอยางมีความสุข ซึ่งคุณลักษณะของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานน้ันจะเปนหนวยงานบริการทาง

การศึกษาทีสอดคลองกับความตองการจําเปนของทองถ่ินโดยอาศัยการนโยบายที่กําหนดในระดับชาติ

เปนแนวทาง ดวยการคํานึงถึงคุณภาพ และศักยภาพในการดําเนินการตามวัตถุประสงคในการจัด

การศึกษาดวยตนเอง ภายใตภารกิจรวมกันระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรวมพลัง

กันในการดําเนินงานสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกร และบุคลากรทั้งภาครัฐและ

เอกชน การรวมกลุมสถานศึกษาซึ่งเปนแนวทางหลักในเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมพลังใหสถานศึกษา

สามารถจัดบริการไดกวางขวางหลายรูปแบบ ซึ่งผูมีสวนรวมฝายตางๆ จะเขามามีบทบาทในฐานะรวม

คิด รวมตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ โดยการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานน้ันโดยทั่วไปแลวจะมี

ภารกิจการบริหารงานหลัก 4 ดาน ดวยกันคือ การบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ การบริหาร

บุคคล และการบริหารวิชาการ  

การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย 

วัตถุประสงค ทิศทาง แนวปฏิบัติงานวิชาการดวยการสงเสริม สนับสนุน พรอมกับกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ

มีความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักการ และกอใหเกิด



2 

 

ประโยชนสูงสุด ดังน้ันการบริหารงานวิชาการจึงเปนงานหลักในการจัดการศึกษาของสาถนศึกษา

รวมถึงเปนเครื่องช้ีวัดความสําเร็จการจัดการศึกษา ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

สถานศึกษาที่สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของชุมชน และสังคมอยางแทจริงโดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครองและ

ชุมชนมีสวนรวม มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัด  

กระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ตลอดจนมุงการสรางความรวมมือ

เปนเครือขายในการบริหารวิชาการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมไดกําหนด

วิสัยทัศนวา “จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ชุมชน สังคม และเกื้อหนุนตอการพัฒนาประเทศ โดย

มุงเนนคุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมอันดีงาม และการดารงชีวิตตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอพียง โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ที่สําคัญ ไดแก ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง

เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรางเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

และทองถ่ิน และในป พ.ศ. 2555 มีโรงเรียนตนแบบที่เขารวมโครงการความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทรเขต2 จาก

ผลจากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสรุินทรเขต2 รอบที่สองโดยสํานักรับรองและประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พบวา 

มีโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน จํานวน 6 โรงเรียน และผลการ

ทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2555 และ 2556 โดย

ภาพรวมระดับจังหวัดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกวิชายกเวนวิชาภาษาอังกฤษ  โดย

ภาพรวมระดับจังหวัด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกวิชายกเวนวิชาภาษาอังกฤษ 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2, หนา 4) นอกจากน้ีจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางการศึกษา พบวา โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คนลงมามีจํานวน

มากสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษาเนนตามหลักสูตรมากกวาความตองการของชุมชนและตลาดแรงงาน ภูมิปญญา

ทองถ่ินมีมาก แตนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนนอย ผลจากการสัมภาษณและระดมสมองกลุม

ผูบริหารจํานวน 25 คนที่สมัครเขาในโครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบทั้งในจังหวัดสุรินทร พบวา

ผูบริหารโรงเรียนกวารอยละ 90 ยังใชรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆ ทั้งระบบการบริหาร

การเงิน และงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรและสิ่ง

อํานวยความสะดวกเปนตนทั้งๆที่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเขตพื้นที่

การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาเฉลี่ยปละ 2 ครั้ง ทั้ง

ดานภาวะผูนํา การบริหารจัดการยุทธศาสตร การบริหารทรัพยากรมนุษย ฯลฯ แตการบริหารจัดการ
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สถานศึกษา ยังดํารงไวซึ่งแบบบริหารราชการเดิมๆ ที่มีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเทาน้ัน มีการพัฒนาความรูและทักษะการบริหารหรือภาวะผูนําในการกําหนด 

วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายระดับบน แตยังขาดความรู 

และศักยภาพที่จะนําแผนลงสูการปฏิบัติประจําป ทําใหการพัฒนาโรงเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย 

นโยบายและแผนยุทธศาสตร (ชวงโชติ พันธุเวช, 2554, หนา 4) 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ทั้งน้ีเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

เปนแนวทางสําหรับวางแผนบริหารงานวิชาการองคกรดานพระสงฆ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีพระสอนศีลธรรมปฏิบัติงานอยูใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเจริญกาวหนาตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ของผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณในการบริหารงานตางกัน  

 1.2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 ผูวิจัยจึงต้ังสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 

 1.3.1 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 แตกตางกัน 

 1.3.2 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 แตกตางกัน 

 1.3.3 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน มีการบริหารงาน

วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

แตกตางกัน 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

 ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 210 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 13 คน (ปการศึกษา 

2557) รวมทั้งสิ้น จํานวน 223 คน 

 1.4.2 ขอบเขตดานเน้ือหา  

ไดแก การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ใน 6 ดาน ไดแก  

 1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร    

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน  

 3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

 4. ดานการนิเทศภายใน       

 5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

 6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 ผลการวิจยัจะใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 1.5.2 ขอเสนอแนะจะนําไปปรับปรุงงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป 

 1.5.3 ผลการวิจัยจะเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารนําไปเปนแนวทางสําหรับกําหนดกําหนด

เปนนโยบายในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามความมุงหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษาของชาติ ประกอบดวยงานหลัก 6 ดาน 

ดังน้ี 
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 1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการ

นําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติโดยมีการวางแผน การดําเนินงาน การนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลและ

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรผูบริหารจะตองตระหนักและเห็นความสําคัญ ศึกษาทําความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักสูตรจัดภาพแวดลอมเอกสารหลักสูตรและปจจัยอื่นๆ ใหเพียงพอ รวมทั้งวางแผนรวมกับ

ครูและผูที่เกี่ยวของในการนําหลักสูตรไปใช ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดจาก

การใชหลักสูตรอยูเสมอ ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนสงเสริม นิเทศ

กํากับติดตามใหครูทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนการสอน จัดทําแผนการเรียนรูให

สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนน

กระบวนการใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองดวยรูปแบบที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียน 

ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอน และจัด

สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 3. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หมายถึง การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือวิจัย

ในช้ันเรียน เปนการแกไขปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 

แลววางแผนหาทางแกปญหาหรือกําหนดนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหา นําไปทดลองใชโดยบันทึก

ขอมูลอยางตอเน่ืองเปนระบบและนําขอมูลมาวิเคราะหสรุปผล และนําผลการวิจัยไปประยุกตใชของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

 4. ดานการนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการจัดการภายในสถานศึกษาในการให

ความชวยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบได

อยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียนของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร เขต 2  

 5. ดานการวัดและการประเมินผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ผูเรียน แสดงใหเห็นพัฒนาการ ความกาวหนา ความสําเร็จของผูเรียน ความสําเร็จของผูสอนซึ่งจะ

นําไปสูการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

และการพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่

ดําเนินการตามปกติของโรงเรียน เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับบริการวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษา
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ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนระบบ และ

ตรวจสอบไดของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูรักษาราชการในตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษาในกรณีตําแหนงวางในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร

เขต 2   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร

เขต 2   

ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธ

ฉบับน้ี ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารงาน 

1) เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับน้ี แบงเปน 2 เพศ 

คือ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

 2) ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสาร

นิพนธฉบับน้ี แบงเปน 2 ระดับ ไดแก 1) ปริญญาตร ีและ2) สูงกวาปริญญาตร ี 

3) ประสบการณในการบริหารงาน หมายถึง ประสบการณในการบริหารงานจริงของผูตอบ

แบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับน้ี แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) 1 – 5 ป 2) 6 - 10 ป และ 3) 11 ปข้ึนไป 

 

 



 

 บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผูวิจัยขอเสนอเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของดังตอไปน้ี  

2.1 การบริหารโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

2.3 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

2.4 สภาพพื้นที่ทําการวิจัย  

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

2.1 การบริหารโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การบริหารจัดการโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนการบริหารตามแนวพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ก หนา 20-21) ระบุวาพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดใหโรงเรียนระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนคร ูผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ และหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ 

และผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 

ปรัชญา เวสารัชช (2545, หนา 26) กลาววา บทบาทของคณะกรรมการ คือ มีสวนรวม

ตัดสินใจกําหนดนโยบาย ทิศทาง ใหความเห็นชอบการตัดสินใจสําคัญของสถานศึกษา และกํากับให

ผูบริหารปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑหรือระเบียบขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา ผูบริหารมีหนาที่

บริหารและตองรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการของตน ความรับผิดชอบน้ีไมอาจปดเลี่ยงไปให

คณะกรรมการได 

การจัดโครงสราง ขอบขายและภารกิจการบริหารโรงเรียน จัดตามการจัดระบบโครงสราง

และกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9 ที่ใหระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพ

เชิงนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ และมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจไปสู

เขตพื้นที่และโรงเรียนทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป การ

กระจายอํานาจดังกลาว ทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุรินทร, 2547, หนา 2-4) กําหนดขอบขายอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน

ออกเปน 4 กลุม ดังน้ี 

 1. กลุมการบริหารวิชาการ มีขอบขายอํานาจหนาที ่คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู 

สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการ แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาการสงเสริมการศึกษา

เด็กพิเศษ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

 2. กลุมการบริหารงบประมาณ มีขอบขายอํานาจหนาที่ คือ การจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและ

ผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงินการบริหาร

บัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย 
 3. กลุมการบริหารงานบุคคล มีขอบขายอํานาจหนาที่ คือ การวางแผนอัตรากําลังและ

กําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ 

 4. กลุมการบริหารทั่วไป มีขอบขายอํานาจหนาที่ คือ การดําเนินงานธุรการงานเลขา

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศการประสานและพัฒนา

เครือขายการศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุน

ดานวิชาการ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน งานการศึกษาภาคบังคับและ

การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษางานสงเสริมงานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริม

สนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

งานประสานราชการกับเขตพืน้ที่การศึกษาและหนวยงานอื่น การจัดระบบการควบคุมในหนวยงานงานบริการ

สาธารณะ งานสงเสริม สวัสดิการสวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับ

กิจการของสถานศึกษา และงานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น โดยใหผูอํานวยการสถานศึกษาบริหารกิจการ
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ของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับของทางราชการ และ

ของสถานศึกษา หรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาและสวนราชการ 

ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดระบบโครงสรางเปน 4 

กลุมงาน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

สอดคลองกับหลักการมีเอกภาพดานนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ และใหโรงเรียนมี

อิสระในการกําหนดความตองการ ดําเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานไดโดยอิสระใน

รูปแบบการบริหารโดยองคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานภายใตกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและวัตถุประสงคของทางราชการและโรงเรียน 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการ เปนงานสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนจะประสบความสําเร็จ 

มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกบัการบริหารงานวิชาการ เพราะเปนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามความมุงหมายการจัดการศึกษาของชาติ 

2.2.1 ความหมายของงานวิชาการ  

การบริหารงานวิชาการเปนการบริหารกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมีคุณภาพบรรลุตามจุดมุงหมายการศึกษาของชาติ งานวิชาการเปนงานหลักที่สําคัญ

ที่สุดของโรงเรียนและผูบริหารสถานศึกษา มีนักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาใหความหมาย

ของการบริหารวิชาการไว ดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หนา 163) ใหความหมายวา การ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับการปรับปรุง 

พัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

รุง ลอยเลิศ (2543, หนา 20) ไดใหความหมายของงานวิชาการวา หมายถึง การจัดการเรียน

การสอนและการจัดกิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียนใหเกิดความรูและการศึกษาของเด็ก 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 2) ไดใหความหมายของงานวิชาการวา หมายถึง 

เปนการจัดกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ให ไดผลดีและมี

คุณภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

กมล ภูประเสริฐ (2544, หนา 6) ไดกลาวถึง การปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน วาหมายถึง 

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจของ

สถานศึกษา โดยจะตองมีการวางแผนในการพัฒนาหรือการวางแผนในเชิงกลยุทธ เพื่อการนําแผนไป

ปฏิบัติและทายสุดตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2545, หนา 9) กลาววาการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ

จัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่งเปนภารกิจหลักใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาและเปนประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียนหรือผูรับบริการ 

รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 56) กลาววา การบริหารงานวิชาการเปน

หัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองให

ความสําคัญเปนอยางย่ิง สวนการบริหารดานอื่นๆ น้ัน แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกันแตก็เปนเพียง

สวนสงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ปญญา แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนากุล (2545, หนา 17) ใหความหมายวา การ

บริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อให

นักเรียนไดเรียนรูตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการพัฒนาผูเรียน 

ทัสนี วงศยืน (2547, หนา 184) ใหความหมายวา งานวิชาการ หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหไดผลดี 

และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดําเนินกิจกรรมทุกชนิดใน

โรงเรียน ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามความมุงหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษาของชาติ 

2.2.2 ความสําคัญของงานวิชาการ 

งานวิชาการเปนงานหลักที่เปนหัวใจของการบริหารโรงเรียนทุกประเภท มาตรฐานและ

คุณภาพของโรงเรียน พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ มีนักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา

ใหทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไว ดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หนา 163) ใหความสําคัญกับงานวิชาการ โดย

ถือวาเปนงานหลักของผูบริหารสถานศึกษา เปนงานที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ สวนงานอื่น ๆ  ถือวาเปนงานที่มีความสําคัญรองลงมา และเปนงานสนับสนุน ผูบริหารที่ยึดเอางาน

วิชาการเปนหลักในการบริหาร และมีความเปนผูนําทางวิชาการ จะนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จ 

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550, หนา 26) ไดกลาวถึงการบริหารงานวิชาการเปน 

หัวใจสําคัญของโรงเรียน มีขอบขายกวางขวาง ผูบริหารโรงเรียนตองกระจายอํานาจในการบริหารงาน

วิชาการอยางชัดเจน มีการวางแผนการทํางานที่เปนระบบ ตองเปนผูนําทางวิชาการสามารถ

ปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมุงประโยชนโดยใหผูเรียน

ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและสามารถปรับตัวในสังคม มีคุณธรรม มีความขยันหมั่นเพียร 

มีความรูและทักษะตามศักยภาพ และมีความเปนพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตย 
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อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา 25) ไดกลาวถึง ความสําคัญของงานวิชาการวาเปนงานหลัก 

มีลักษณะคลายสวนที่เปนรางกายของคน หรือของเด็ก เปนสวนที่ใหญที่สุดของระบบเปนงานที่เปน

หัวใจของโรงเรียน และมีหลักสูตรเปนสวนที่สําคัญที่สุดของงานวิชาการที่ใชกํากับการจัดระบบการ

ทํางานของโรงเรียนใหตอบสนองและสนับสนุนการทํางานวิชาการของโรงเรียนใหไดผลผลิตที่มี

คุณภาพ ใหไดคนดี เปนคนที่สมบูรณ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 2) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไววา 

การบริหารงานวิชาการเปนงานสําคัญสําหรับผูบริหารโรงเรียน เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการ

เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

ซึ่งเปนจุดหมายหลักของโรงเรียน อีกทั้งเปนเครื่องช้ีวัดความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร 

รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 56) กลาววา การบริหารงานวิชาการ

เปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหาร

จะตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง สวนการบริหารดานอื่นๆ น้ัน แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกันแตก็

เปนเพียงสวนสงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 143) ไดกลาววา การปฏิบัติงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการ

บริหารโรงเรียนและเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญเปนอยางย่ิง สวน

การบริหารงานดานอื่น ๆ น้ัน แมจะมีความสําคัญเชนเดียวกันแตก็เปนเพียงสวนสงเสริมสนับสนุนใหงาน

วิชาการดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารโรงเรียนซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริหาร จะตองสนับสนุน

ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ เปนการบริหารงานที่สําคัญ และเปนงานหลักในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะเปนการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของนักเรียนโดยตรงสามารถ

สะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียน และความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารจึง

ควรใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอยางย่ิง 

2.2.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญ และเปนงานหลักของโรงเรียน การที่จะบริหารงาน

วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีหลักในการบริหารงานวิชาการ มี

นักการศึกษาเสนอหลักการบริหารงานวิชาการไวดังน้ี 

พิชัย เสง่ียมจิตต (2542, หนา 6) ไดสรุปหลักการบริหารงานวิชาการไวดังน้ี 

 1. การวางแผนงานวิชาการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายจะทําใหงานวิชาการมีระบบ 

 2. การจัดโครงสรางบริหารงานวิชาการ การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรจะทําให

เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 
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 3. การกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติ จะทําใหงานดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 4. การมีเอกภาพในจุดมุงหมายจะทําใหการดําเนินการสอดคลองสัมพันธและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 5. การมีวินัยของบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานวิชาการจะสามารถทําใหงานดําเนินไปดวยดี 

 6. บุคลากรทุกคนตองการขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 7. การประสานงาน ความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธและความรวมมือยอมนํามาซึ่ง

ความสําเร็จของหนวยงาน 

 8. ความคิดริเริ่มสรางสรรคและการพัฒนางานเปนสิ่งจํา เปนสําหรับงานวิชาการ 

 9. การติดตามและประเมินผล เปนสิ่งที่จําเปนในการพัฒนางานวิชาการ 

 10. การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป การบริหารงานวิชาการจําเปนตองใชศาสตร 

ศิลป ทักษะ และเทคนิคในการบริหาร 

จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 143) กลาววา การบริหารงานวิชาการจะเปลี่ยนแปลงไป 

ตามสาระสําคัญของหลักสูตรและนโยบายการบริหารของหนวยงานระดับกรม การดําเนินงาน

กิจกรรมวิชาการตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย ผูบริหารฝายเดียวไมสามารถช้ีนําไดในทุกเรื่อง 

จึงจําเปนที่คณะครู ทีมงาน หรือแมแตคณะกรรมการสถานศึกษาตองมีสวนรวมในการบริหาร

นับต้ังแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล ทั้งน้ี เพื่อประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีตอ

ผูเรียนเปนสําคัญ 

ผูวิจัยสรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการในยุคปจจุบัน ผูบริหารจะตองดําเนินการโดยใช

ศาสตร ศิลป ทักษะ และเทคนิคการบริหาร นอกจากน้ีตองอาศัยการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย

ไดแก ครู กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เปนตน โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่มีตอผูเรียน 

2.2.4 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จ สงผลใหนักเรียนมี

ความรูความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความมุงหมายการจัดการศึกษาของชาติ 

ผูบริหารจะตองดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีนักการศึกษาใหทัศนะเกี่ยวกับ

กระบวนการบริหารงานวิชาการ ไวดังน้ี 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 5-6) ไดแบงกระบวนการบริหารงานวิชาการออกเปน 

3 ข้ันตอน ดังน้ี 



14 

 1. ข้ันกอนดําเนินการ เปนการกําหนดนโยบายและการวางแผนดานวิชาการโดยการ

จัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการ

ทํางาน จัดครูเขาสอน จัดทําโครงการสอน การจัดปฏิทินการปฏิบัติงานจัดตารางสอนปฐมนิเทศ

นักเรียน และการลงทะเบียนเรียน 

 2. ข้ันการดําเนินการ เปนข้ันที่จัดและดําเนินงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลใหปฏิบัติตาม

แผนที่วางไวให ประกอบดวยการดําเนินงานการสอนตามหลักสูตร การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรม

เสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ ไดแก การจัดโครงการสอนซอมเสริม โครงการสงเสริมเด็กเรียนดี 

โครงการสงเสริมการคนควาดวยตนเอง การจัดชุมนุมตางๆ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การจัด

หองสมุด เปนตน และงานเกี่ยวกับการบริการ การสงเสริมใหมีการบริการเกี่ยวกับสื่อการสอน การจัด

รวบรวมเอกสารคําสอน คูมือคร ูและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

 3. ข้ันสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการ ผูบริหารควรสงเสริม ปรับปรุงพัฒนา และ

ประเมินผลงานดานวิชาการ คือ สงเสริมใหครูอาจารยไดปรับปรุงตนเองดานวิชาการสนับสนุนใหมี

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ ริเริ่มและสรางสรรคในการปรับปรุงงานดานวิชาการ จัด

บรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการจัดต้ังคณะทํางาน

ทางวิชาการ สงเสริมใหจัดต้ังชุมนุมหรือชมรมทางวิชาการ สงเสริมใหมีการรวมประชุมสัมมนา

ฝกอบรม และสงเสริมใหศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 

กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 7-8) กลาววา การบริหารงานวิชาการมีกระบวนการเหมือนกับการ

บริหารงานทั่วไป คือ ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ดังน้ี 

 1. การวางแผนพัฒนา หรือ การวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนการวางแผนที่มีพื้นฐานมา

จากสภาพที่เปนปญหา หรือความตองการที่จะพัฒนางานและกําลังงบประมาณในข้ันตอนน้ี

ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดภารกิจหรือพันธกิจ การกําหนดจุดมุงหมาย การ

กําหนดกลยุทธ และการกําหนดแผนงาน โครงการ 

 2. การนํา แผนไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไวในข้ันตอนน้ี ประกอบดวย การ

จัดองคกร หรือจัดบุคลากรเขารับผิดชอบงาน การสั่งการหรือมอบหมายงานการควบคุมงาน การ

ติดตามกํากบั การประสานงาน และการนิเทศงาน 

 3. การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงานสามารถบรรลุ

จุดมุงหมายที่ต้ังไวหรือไม ประกอบดวย การประเมินระหวางการดําเนินงาน การประเมินเมื่องาน

สิ้นสุด และการรายงาน 

ผูวิจัยสรุปไดวา กระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย การวางแผนกอนดําเนินงาน

การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลทั้งในระหวางดําเนินการและเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นและ
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ถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองดําเนินงานใหเปนระบบอยางตอเน่ือง

และสัมพันธกัน 

2.2.5 ขอบขายของงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา ผูบริหารตองมีความรู

ความเขาใจในขอบขายการบริหารงานวิชาการอยางชัดเจน ไดมีหนวยงานทางการศึกษากําหนด

ขอบขายของการบริหารงานวิชาการไว ดังน้ี 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544, หนา 23) กลาวถึง ขอบขายของงานวิชาการ

ประกอบดวยงานดังตอไปน้ี 

1. ดานการจัดหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

2. ดานการใชสื่อการเรียนการสอน 

3. ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4. ดานการนิเทศการเรียนการสอน 

5. ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

6. ดานการพัฒนาบุคลากรทางการสอน 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา 13) ไดกําหนดขอบขายภารกิจงานดานการ

บริหารงานวิชาการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไวดังน้ี คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพัฒนา

และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมชุมชนใหมีความ

เขมแข็งทางวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 33-34) ไดกําหนดขอบขายภารกิจของโรงเรียนในดานการ

บริหารวิชาการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไวดังน้ี คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว

การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก

บุคคล ครอบครัวองคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550, หนา 31) ไดกลาวถึง ขอบขายและภารกิจการ 

บริหารงานวิชาการ ดังน้ี 

 1. การบริหารงานวิชาการ 

1.1 การวางแผนการบริหารงานวิชาการ 
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1.2 การจัดการเรียนการสอน 

1.3 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 

1.4 การนิเทศการศึกษา 

งานวิชาการเปนงานหลักและหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ

ใหประสบผลสําเร็จจะตองมีการวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีการ

นิเทศติดตามและประเมินอยางเปนระบบครบวงจร บทบาทหนาที่ของผูบริหารครู จะตองครอบคลุม

ทั่วถึงทั้งดานการเปนผูนําทางวิชาการ การเปนผูใชบริหารชวยเหลือ แนะนําสงเสริม ตลอดจน

การศึกษาคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาแกปญหาของการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการจัดการศึกษา 

 2. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.1 การจัดทําระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร 

2.2 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

2.3 การนําหลักสูตรไปใช 

2.4 การตรวจสอบ ทบทวนการใชหลักสูตร 

2.5 การายงาน การตรวจสอบทบทวนหลักสูตร 

2.6 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรสถานศึกษา เปนกรอบแนวทางการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความสมดุล 

ทั้งดานความรู ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม โดยจัดใหเหมาะสมกับวัย

และศักยภาพของผูเรียน เพื่อเติบโตเปนพลเมืองที่ทรงคุณคา เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 

สังคม และประเทศชาติ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การตรวจสอบ

ทบทวนหลักสูตร รายงานการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ทั้งน้ี

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 

 3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3.1 วิธีการจัดการเรียนรู 

3.2 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 3.3 การแนะแนว 

3.4 การวิจัยในช้ันเรียน 

3.5 การวัดผลและประเมินผล 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูของนักเรียนตามกระแสการปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันมุงเนน

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนักการศึกษาหลายๆ ทานพยายามศึกษาวิจัย

และนําเสนอกระบวนการใหมๆ ในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาตองจัดใหครบถวนและ
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เหมาะสม เพื่อประโยชนอันสูงสุดของผูเรียน ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

ไปสูการปฏิบัติ โดยจะตองสรางความตระหนัก ความเขาใจและเปนผูช้ีแนวทางดําเนินการ ซึ่งจะทําใหการ

บริหารงานวิชาการและการพฒันาการเรียนรูเกิดผลทําใหผูเรียนมีคุณภาพ 

 4. การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนกระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุง

อยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจที่สถานศึกษาจะตองทําอยูแลวเปนการ

ประเมินเพื่อพัฒนาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เปนการประเมิน

ภายนอกของ สมศ. โดยใชรูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อกระตุนให

สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

 5. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน 

5.1 การพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ 

5.2 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

อุทัย บุญประเสริฐ (2540, หนา 36) ไดกลาวถึง งานวิชาการของโรงเรียนวาเปนงานที่มี

ขอบขายครอบคลุมในเรื่องตอไปน้ี คือ 

 1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในโรงเรียน 

 2. การสอนและการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักการและจุดหมายของ

หลักสูตร กับเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

3. กิจกรรมนักเรียนและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ใหตอบสนองและเสริมสราง

หลักสูตรใหเปนที่สมบูรณ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตร 

 4. สื่อการเรียนการสอนและกิจการหองสมุดเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร

โดยตรง เพื่อเสริมพัฒนาการของนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรกับ

เรื่องหองสมุดและเสริมความทันสมัยทางวิชาการแกครูโดยตรง 

 5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน ตามจุดประสงคการเรียนรูตาม

จุดหมายและหลักการของหลักสูตรกับการประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน 

6. การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพสําหรับบุคลากรครูและบุคลากรทาง

วิชาการของโรงเรียน 

รุจิร ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 58) ไดกําหนดขอบขายงานวิชาไว 5 

ประการดังน้ี 

 1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
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2. การจัดการเรียนการสอน 

3. การนิเทศภายใน 

4. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

5. การประกันคุณภาพการศึกษา 

จะเห็นไดวาขอบขายของงานวิชาการแตเดิม ไมมีเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา 

แตในปจจุบันเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2542, หนา 28) หมวด 6 วาดวยเรื่องของ

การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอก

เปนเรื่องสําคัญย่ิง อีกประการหน่ึงที่ผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติไดตาม

แนวทางของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนไดรวมถึงเรื่องของสื่อการเรียน

การสอน การสอนซอมเสริม และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเขาไวดวย โดยเฉพาะการสอนซอม

เสริมในปจจุบัน มักจะใชวิธีการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแกปญหาของผูเรียนแทนการสอนซอมเสริมเพราะ

เปนการแกปญหาอยางเปนระบบ 

นอกจากน้ี ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543, หนา 3) ไดกลาวถึงขอบขายงานวิชาการของ

สถานศึกษาวาประกอบดวยงานดังน้ี 

 1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการเปนการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

การนําเอาหลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยเปนงานที่เกี่ยวกับ

แผนปฏิบัติงานวิชาการ โครงการสอนและบันทึกการสอน 

 2. การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอนในสถานศึกษาดําเนิน

ไปดวยดีตองประกอบดวย การจัดตารางสอน การจัดช้ันเรียน การจัดครูเขาสอนการจัดแบบเรียน 

การปรับปรุงการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการ ความกาวหนาของสังคม การฝกงาน 

และนําไปประยุกตใชกับชีวิตจริง 

 3. การจัดบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเปนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสงเสริมการจัด

หลักสูตรโปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก การจัดสื่อการเรียนการสอนเปนเครื่องมือ

และกิจกรรมใหครูไดเลือกใชในการสอน การจัดหองสมุดและการนิเทศการสอน 

 4. การวัดผลและประเมินผลเปนกระบวนการเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและ

วิเคราะหผลการเรียน  

 จากขอบขายงานวิชาการที่กลาวมาสรุปไดวาขอบขายงานวิชาการในโรงเรียนเปนการพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่คาดหวังไว ของหลักสูตรซึ่งประกอบดวยงานหลาย ๆ ดาน อยางนอยที่สุดตอง

ประกอบดวย งาน 8 ดาน คือ หลักสูตรและการใชหลักสูตร แผนจัดการเรียนรู สื่อการสอน หองสมุด นิเทศ

การสอน งานวิจัยในช้ันเรียน การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ผูวิจัยสรุปไดวา งานวิชาการมีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอนทั้งหมด ดังน้ัน ไมวากิจกรรมใดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ถือวางานน้ันเปนขอบขาย

งานดานวิชาการ เปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองต้ังใจปฏิบัติ เพื่อใหการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมีคุณภาพตอไป 

 

2.3 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการจะประสบความสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพเพียงใด ข้ึนอยูกับ

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547, หนา 

163) ใหความสําคัญตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยกลาววาการบริหาร

สถานศึกษา ตามบทบาท ภาระ หนาที่และงานของผูบริหารสถานศึกษาน้ัน งานวิชาการถือวาเปนงาน

หลัก สวนงานดานอื่นๆ ถือวาเปนงานที่มีความสําคัญรองลงมาและเปนงานสนับสนุน ผูบริหารที่ยึด

งานวิชาการเปนหลักในการบริหารและมีความเปนผูนําทางวิชาการ จะนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จ 

และไดกําหนดงานหลัก 6 ดาน ของการบริหารงานวิชาการเปนความรูเฉพาะตําแหนงในการพัฒนา

ขาราชการครูเพื่อเขาสูตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักสูตรผูชวยผูบริหารสถานศึกษา

และผูบริหารสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 2547 ไวดังน้ี 

1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

2. การจัดการเรียนการสอน 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

4. การนิเทศภายใน 

5. การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

6. การประกันคุณภาพการศึกษา 

สรุปไดวา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดความรูพื้นฐานที่จําเปน

ดานงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และผูที่เขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา วาควรมีความรู 

ความสามารถตามขอบขายการบริหารงานวิชาการ 6 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การนิเทศภายใน การวัดและการประเมินผล 

การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษา ทุกรูปแบบและทุกระดับการที่

โรงเรียนจะประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวในการจัดการศึกษามากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับ

หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนน้ัน 
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 1.1 ความหมายของหลักสูตร 

 หลักสูตรมีความหมายในลักษณะตาง  ๆข้ึนอยูกับมุมมองของผูใชหลักสูตรที่เล็งเห็นในคุณคา

และการใชประโยชนที่แตกตางกัน การสราง พัฒนา และการวิเคราะหหลักสูตรจะเปนไปในแนวทางใด

ยอมข้ึนอยูกับการใหความหมายของหลักสูตร ไดมีนักการศึกษาใหความหมายของหลักสูตร ไวดังน้ี 

 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542, หนา 48) ใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง มวล

ประสบการณที่จัดใหกับผูเรียนโดยวางแผนลวงหนาอยางเปนข้ันตอน เพื่อมุงหวังใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทั้งทางดานสติปญญา จิตใจ อารมณ และทักษะตาง ๆ  อันเปนประสบการณที่ผานเขาไปในการรับรู

ของผูเรียน 

 บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544, หนา 14-15) ใหความหมายหลักสูตรไว 4 ลักษณะ ดังน้ี 

 1. หลักสูตร หมายถึง รายวิชาหรือเน้ือหาสาระที่ใชสอน 

2. หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณที่สถานศึกษาจัดใหแกผูเรียน 

 3. หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 4. หลักสูตรหมายถึง สิ่งที่สังคมคาดหมายหรือมุงหวังที่จะใหผูเรียนไดรับ 

 ชูศร ีสุวรรณโชติ (2544, หนา 41) ใหความหมายวา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณทุก

ชนิดที่ครูสรางสรรคใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุขและเจริญงอกงาม 

 อุดม เชยกีวงศ (2545, หนา 2) กลาววา หลักสูตรมีความหมายทั้งที่เปนรูปธรรมและ

นามธรรม ดังน้ี 

 1. หลักสูตรคือจุดหมายที่ผูเรียนพึงบรรลุ 

 2. หลักสูตรคือประสบการณทั้งปวงของผูเรียนที่จัดโดยโรงเรียน 

 3. หลักสูตรคือกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน 

 4. หลักสูตรคือรายวิชาหรือเน้ือหาวิชาที่เรียน 

 5. หลักสูตรคือแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูหรือประสบการณที่คาดหวังแกผูเรียน 

 ผูวิจัยสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง ขอกําหนดและแนวทางในการจัดประสบการณที่

โรงเรียนจัดใหแกผูเรียนอยางเปนระบบ เพื่อมุงประสงคจะอบรมฝกฝนผูเรียนใหมีความรูและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ตามที่สังคมตองการ 

 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรเปนองคประกอบที่สําคัญย่ิงอยางหน่ึงของการจัดการศึกษาในทุกระดับ

เน่ืองจากหลักสูตรเปนขอกําหนดและแนวทางในการจัดประสบการณใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามที่ 
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สังคมคาดหวัง หลักสูตรจึงเปนเครื่องช้ีใหเห็นภาพของสังคมในอนาคต มีนักการศึกษาใหทัศนะ

เกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตรไว ดังน้ี 

ศรินทิพย ภูสําลี (2542, หนา 22) กลาววา หลักสูตรเปนหัวใจของการศึกษา เพราะ

หลักสูตรเปนเครื่องช้ีใหเห็นถึงการศึกษาของประเทศซึ่งเปรียบเสมือนแนวทางที่สามารถทําใหเรา

ทราบไดทันทีวา การจัดการศึกษาของประเทศที่จัดใหแกเยาวชน เนนหนักไปในทางใดในแงความรู 

การเสริมสรางทักษะ และเจตคติอันมีผลโดยตรงตอตัวเด็กและสังคม 

นิคม ชมภูหลง (2545, หนา 52) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญ คือ เปนเครื่องช้ีแนวทาง

ปฏิบัติงานของครู เปนเกณฑมาตรฐานในการควบคุมการเรียนการสอนระดับตางๆการจัดสรร

งบประมาณและบุคลากรใหแกโรงเรียน เปนสิ่งที่กําหนดแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงาม

และพัฒนาการของเด็กตามจุดมุงหมายของการศึกษา และช้ีใหเห็นถึงความเจริญของประเทศ 

สุนีย ภูพันธ (2546, หนา 16) กลาววา หลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา และเปน

เครื่องช้ีถึงความเจริญของชาติ ประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพคนใน

ประเทศน้ันก็ยอมมีความรู มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอยางเต็มที่ 

ผูวิจัยสรุปไดวา หลักสูตรมีความสําคัญย่ิงในการจัดการศึกษา เพราะเปนสิ่งที่ช้ีใหเห็น

แนวทางในการจัดประสบการณแกผูเรียน แนวทางในการพัฒนาสังคมไทย และชวยใหครูมีทิศทางใน

การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษาชาติ ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญ

ในดานการบริหารหลักสูตรเปนอันดับแรก 

1.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปจจุบันโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทั่วประเทศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน

หลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 : 1) ซึ่งใหโรงเรียน

ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 โดยใหเริ่มใชในโรงเรียน

นํารองและโรงเรียนเครือขาย ต้ังแตปการศึกษา 2545 และใหใชพรอมกันทั่วประเทศในปการศึกษา 

2546 ในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และ 4 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 และ 4 ในปการศึกษา 2547 ใหใชในช้ัน

เรียนถัดไป และครบทุกช้ันเรียนในปการศึกษา 2548 ในการกําหนดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.2544 เปนหลักสูตรแกนกลาง 

กรมวิชาการ (2544, หนา 24-27) กําหนดข้ึนโดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบาย และ

มีความหลากหลายในการปฏิบัติ คือเปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางยืดหยุน มีจุดมุงหมายเปน

มาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป เฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปน

ไทยความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาตอและเปด

โอกาสใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชนสังคม ภูมิปญญา
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ทองถ่ิน รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของผูเรียนดวย โดยไดกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไวดังน้ี 

1. หลักการ เปนแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปตามแนวนโยบายของการ

จัดการศึกษาของประเทศ หลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีดังน้ี 

 1.1 เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 

 1.2 เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 1.3 สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

 1.4 เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู 

 1.5 เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายสามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 

2. จุดหมายของหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มุงพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มีปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมายของหลักสูตรซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิด

คุณลักษณะอันพึงประสงคตอไปน้ี 

 2.1 เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนามีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค 

 2.2 มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา 

 2.3 มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 

 2.4 มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและทักษะในการดําเนินชีวิต 

 2.5 รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี 

 2.6 มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาผูบริโภค 

 2.7 ภูมิใจในความเปนไทยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 2.8 มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาภูมิปญญาไทย 

ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 2.9 มีความรักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

3. โครงสรางและสาระของหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีโครงสรางและสาระสําคัญของหลักสูตรสรุปไดดังน้ี 
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 3.1 กําหนดเวลาเรียน 12 ป โดยแบงเปน 4 ชวงช้ัน ดังน้ี 

ชวงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 

ชวงช้ันที ่2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 

ชวงช้ันที ่3 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่1-3 

ชวงช้ันที ่4 ช้ันมัธยมศึกษาปที ่4-6 

 3.2 กําหนดสาระการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู 

และคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียนเปน 8 กลุม ดังน้ี ภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ภาษาตางประเทศ 

 3.3 กําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนรูทั้ง 8 กลุม เพื่อพัฒนาองค

รวมของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม โดยแบง

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปน 2 ลักษณะ คือกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน 

 3.4 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปน 2 ลักษณะ คือ มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน เปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ซึ่งเปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปที ่3 และ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 

 3.5 กําหนดเวลาเรียนของผูเรียนในแตชวงช้ัน ดังน้ี 

ชวงช้ันที่ 1 และ 2 ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-3 และ4-6 ประมาณปละ 800-1,000 

ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ช่ัวโมง 

 ชวงช้ันที ่3 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ประมาณปละ 1,000-1,200 ช่ัวโมง โดยเฉลี่ย

วันละ 5-6 ช่ัวโมง 

 ชวงช้ันที ่4 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ปละไมนอยกวา 1,200 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยวันละ

ไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง 

4. การจัดหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนต้ังแต

ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมาย สามารถปรับใชไดกับ

การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ เปนการกําหนดโครงสรางที่เปนสาระการเรียนรู จํานวนเวลาไวอยางกวาง  ๆ

มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพเมื่อผูเรียนเรียนจบ 12 ป และเมื่อเรียนจบในแตละชวงช้ัน โดยเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจ ความตองการ และความแตกตางระหวางบุคคลสถานศึกษา 

ซึ่งสถานศึกษาตองนําโครงสรางของหลักสูตรไปจัดทําเปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพปญหา ความ

พรอมเอกสาร ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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1.4 หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่เกิดจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ตองการใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา โดยไดกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มาใหโรงเรียนบริหารจัดการเอง โรงเรียนจึง

ตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองข้ึน โดยยึดหลักการ จุดหมายโครงสรางของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 เปนกรอบแนวทาง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ 

และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการความสนใจของผูเรียน 

ชุมชนทองถ่ิน และสังคมประเทศชาติ ซึ่ง ประยูร ศรีประสาธน (2546, หนา 86-89) กลาววาหลักสูตร

สถานศึกษาเปนแนวทางหรือขอกําหนดในการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู เรียนใหมีความรู 

ความสามารถ โดยสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน สถานศึกษาจะตองทํางาน

รวมกับครอบครัวและชุมชนทองถ่ิน หนวยงานและสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนในทองถ่ิน

วางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยจะตองจัดทําสาระการเรียนรู ทั้งรายวิชาที่เปนพื้นฐานและรายวิชา 

ที่ตองการเรียนเพิ่มเติมเปนรายปหรือรายภาค และกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคจากจุดหมาย 

ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา จึงเปนหลักสูตรที่โรงเรียนจัดทําข้ึนเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ตามกรอบแนวทางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยคํานึงถึงความตองการ 

ความสนใจของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 

1.5 กระบวนการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรที่ดีตองมีความชัดเจน เหมาะสมกับผูเรียนและสังคม หลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดทําข้ึน

จะบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับกระบวนการบริหารหลักสูตร ไดมีนักการศึกษา

และหนวยงานทางการศึกษาใหแนวทางในการบริหารงานหลักสูตรไวดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 34) ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร

หลักสูตรไวดังน้ี 

 1. ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 สาระแกนกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชนและทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกําหนดวิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3. จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษาที่

สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้ง

ในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 
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 4. นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม 

 5. นิเทศการใชหลักสูตร 

6. ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 

7. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล, ปราณี สังขะตะวรรธน และประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต (2545, หนา 

27-30) กลาววา หลักสูตรของสถานศึกษาจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือไมข้ึนอยูกับปจจัยการ

บริหารจัดการหลักสูตรอยางเปนระบบ ประกอบดวยงานและภารกิจที่โรงเรียนจะตองดําเนินการ คือ 

 1. การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา ภารกิจที่ผูบริหารและครูผูสอนตลอดจน

บุคลากรที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมของสถานศึกษา มีดังน้ี 

 1.1 สรางความตระหนักใหแกบุคลากรของสถานศึกษา ประกอบดวย คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน เพื่อใหเห็นความสําคัญหรือความ

จําเปนที่ตองรวมมือกันบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.2 ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

 1.3 เผยแพรประชาสัมพันธใหนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานองคกรในชุมชน

ทุกฝายไดรับทราบ และใหความรวมมือในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

 1.4 จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ 

 1.5 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญสถานศึกษา 

 1.6 พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจและสามารถนําความรู 

ไปใชจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

2. การจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สถานศึกษาและคณะอนุกรรมการระดับกลุมวิชา จะตองดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตร

สถานศึกษาดังตอไปน้ี 

 2.1 ศึกษาองคประกอบของหลักสูตรวา กําหนดสาระของทองถ่ินไวอยางไร และมี

ความสอดคลองสัมพันธและสมดุลอยางไร 

 2.2 วิเคราะหขอบขายเน้ือหาหรือสาระการเรียนรูที่กําหนดไวทั้งองคประกอบดาน

ความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

 2.3 ศึกษาสภาพปญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ินความตองการของ

ชุมชนและสังคม 

 2.4 ปรับปรุงสาระการเรียนรูเพิ่มเติมในสวนที่ตองจัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา

และความตองการของชุมชน 
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 2.5 ตรวจสอบความสอดคลองของสาระการเรียนรูเพิ่มกับมาตรฐานการเรียนรูกลุม

วิชา และหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2.6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนตามขอบขายสาระการเรียนรูมาตรฐานการ

เรียนรู สัดสวน เวลาและหนวยกิต ตามที่หลักสูตรแกนกลางกําหนด 

 2.7 พัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูในหองเรียน 

นอกจากน้ี ครูควรดําเนินการเพื่อใหการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาสมบูรณอีก 2 ประการ คือ 

กําหนดสื่อการเรียนรู และการวัดและการประเมินผล 

 3. การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตร หรือวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรมีภารกิจที่

ตองดําเนินการ 3 สวน คือ 

 3.1 การบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การ

ใชสื่อและแหลงการเรียนรูอยางหลากหลาย การสอนซอมเสริม การประเมินผลตามสภาพจริง เปนตน 

 3.2 การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การวางแผนใหครูทุกคนสามารถ

แนะแนวผูเรียนไดทั้งดานการศึกษา อาชีพและปญหาอื่นๆ เปนตน 

 3.3 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน เชน 

การสรางเครือขายการเรียนรูในและนอกสถานศึกษา การสงเสริมใหครูทําวิจัยในช้ันเรียน เปนตน 

 4. การปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตร การดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให

เปนไปตามภารกิจที่สอง หรือจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา และภารกิจที่สามหรือการวางแผน

บริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งสถานศึกษากําหนดไว 

 5. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล แยกออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 5.1 การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ภายในสถานศึกษา 

 5.2 การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

จากภายนอกสถานศึกษา 

 6. การสรุปผลการดํา เนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาจะตอง

รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาสรุปและเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานเสนอตอผูเกี่ยวของ และผลการรายงานเผยแพรใหชุมชนหรือสาธารณชนไดรับทราบ 

 7. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาผลการ

ดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและขอมูลจาก

การติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรทั้งหมด จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในปตอๆ ไป 
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ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารหลักสูตร เปนการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของ

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติโดย

มีการวางแผน การดําเนินงาน การนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

ผูบริหารจะตองตระหนักและเห็นความสําคัญ ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรจัดภาพแวดลอม 

เอกสารหลักสูตรและปจจัยอื่นๆ ใหเพียงพอ รวมทั้งวางแผนรวมกับครูและผูที่เกี่ยวของในการนํา

หลักสูตรไปใช ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตรอยูเสมอ 

2. การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา การเรียนรูของ

ผูเรียนเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนใหญ อีกทั้งหลักสูตรจะบรรลุเปาหมายหรือไมข้ึนอยู

กับการจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ ในปจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.1 ความหมายการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธที่ตัวผูเรียนใหคิดเปน ทําเปนแกปญหาได มีนักการศึกษาและ

หนวยงานทางการศึกษาไดใหความหมายการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไว ดังน้ี 

กรมวิชาการ (2544 ข, หนา 5) ใหความหมายวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ หมายถึงกระบวนการเรียนรูที่ผูสอนไดจัดหรือดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความ

แตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางปญญา วิธีการเรียนรู โดยบูรณาการคุณธรรมคานิยมอันพึง

ประสงค ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ไดพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะหศึกษาคนควา 

ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ดวยวิธีการกระบวนการ และแหลง

การเรียนรูที่หลากหลายที่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงทั้งในและนอกหองเรียนมีการวัดผล ประเมินผลตาม

สภาพจริงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

วัฒนาพร ระงับทุกข (2543, หนา 13) ใหความหมายวา การจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต 

เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุก

ข้ันตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

พิมพันธ เดชะคุปต (2544, หนา 7) ใหความหมายวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหม และสิ่งประดิษฐใหม 

โดยการใชกระบวนการทางปญญา กระบวนการทางสังคม และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวม

ในการเรียน สามารถนําความรูไปประยุกตใชได 
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นวลจิตต เชาวกีรติพงศ, เบญจลักษณ นํ้าฟา และชัดเจน ไทยแท (2545, หนา 25) ให

ความหมายวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการใหผูเรียนสราง

ความรูใหมโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติเกิดความ

เขาใจ และสามารถนําความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน มีคุณสมบัติตามเปาหมายของการจัด

การศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

ผูวิจัยสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนรู

ที่ผูสอนจัดข้ึนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถทางปญญาความถนัด ความ

สนใจของผูเรียน เนนการสรางความรูโดยเปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน 

2.2 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา การเรียนรูของผูเรียน

เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนใหญ หลักสูตรจะบรรลุเปาหมายหรือไมข้ึนอยูกับการเรียน

การสอนเปนสําคัญ นักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของการเรียนการสอนไวดังน้ี 

วาณี ภูเสตว (2542, หนา 93) กลาววา การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญ ดังน้ี 

 1. ชวยเราความสนใจของผูเรียน ทําใหบทเรียนมีความหมายตอการเรียนรู 

 2. สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 

 3. สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคใหแกผูเรียน 

 4. สงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการดานตาง ๆของผูเรียน 

 5. สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกัน เปนการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย 

ความรับผิดชอบ และความสามัคคีใหเกิดแกผูเรียน 

ศิริพร หงสพันธุ (2542, หนา 2) กลาววา การจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญตอการ

เรียนรูของนักเรียน คือ ชวยเรงความสนใจของนักเรียน ชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยความ

รับผิดชอบ เจตคติที่ดี สงเสริมทักษะ ความคิดสรางสรรค ความงอกงามและพัฒนาของนักเรียน ชวย

ใหนักเรียนไดเคลื่อนไหว รูสึกสนุกสนาน เกิดความเขาใจในการเรียน ซาบซึ้งความงามในเรื่องตางๆ 

รูจักทํางานเปนหมูคณะ และชวยใหครูเห็นความแตกตางระหวางบุคคล 

ผูวิจัยสรุปไดวา การเรียนการสอนเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาเปน

กระบวนการพัฒนาผูเรียนโดยตรง เปนกระบวนการที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สามารถพัฒนา

ตนเอง ทั้งในดานความรู ความเขาใจ การปรับตัว ทักษะตาง ๆ และมีความสุขในการเรียน 

2.3 หลักการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
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เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด มีนักการศึกษาและหนวยงานทางการ

ศึกษาไดเสนอหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา 16-17) ไดสรุปหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดังน้ี 

 1. กระบวนการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดี ถาผูเรียนมีโอกาสคิด ทํา สรางสรรคโดยที่ครูชวย

จัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

 2. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญาอารมณ 

สังคม ความพรอมของรางกายและจิตใจ และสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่

หลากหลายและตอเน่ือง 

 3. สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผูเรียน และ

ความคาดหวังของสังคม ทั้งน้ี ผลการเรียนรูจากสาระและกระบวนการจะตองทําใหผูเรียนมีความรู 

ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียน 

 4. แหลงเรียนรูมีหลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลงคนควาหาความรู

ตามความถนัด ความสนใจ 

 5. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับคร ูและผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตรที่ชวยเหลอื

เกื้อกูล หวงใย มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการเรียนรู คือ แลกเปลี่ยนความรู ถักทอความคิด พิชิตปญหา

รวมกัน 

 6. ศิษยมีความศรัทธาตอครูผูสอน สาระที่เรียนรวมทั้งกระบวนการที่จะกอใหเกิดการ

เรียนรู ผูเรียนใฝรู มีใจรักที่จะเรียนรู ทั้งน้ีครูตองมีความเช่ือวาศิษยทุกคนสามารถเรียนรูได และมี

วิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 

 7. สาระและกระบวนการเรียนรูเช่ือมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวของ

ผูเรียน จนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรูไปประยุกตใชไดกับชีวิตจริง 

 8. กระบวนการเรียนรู มีการเช่ือมโยงกับเครือขายอื่น ๆ เชน ชุมชนครอบครัว องคกร

ตาง ๆ เพื่อสรางความสัมพันธและรวมมือกันใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และไดรับประโยชนจากการ

เรียนรูสูงสุด 

สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน (2544, หนา 1) ไดเสนอหลักการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญไวดังน้ี 

 1. ความตองการและความสนใจของผูเรียน เปนสําคัญ 

 2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 

 3. เนนใหผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง กลาวคือใหสามารถเรียนรูจาก

ประสบการณในสภาพความเปนจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสืบคนหาความรูดวยตนเอง 
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 4. เปนการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหเกิดทักษะที่จะนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

และสามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได กลาวคือรูวิธีคิดของตนเองและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด

ไดอยางเหมาะสม 

 5. เนนการประเมินตนเอง การเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอและ

ตอเน่ือง จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองและพรอมที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาตนเอง 

 6. เนนความรวมมือ คือการเรียนแบบรวมมือในรูปแบบตาง ๆ 

 7. เนนรูปแบบการเรียนรู ซึ่งอาจจัดไดทั้งในรูปเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล 

ทิศนา แขมมณี (2547, หนา 120) กลาววา หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ เปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนตัวต้ัง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและ

ประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนควรจะไดรับ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาท

สําคัญในการเรียนรู ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางต่ืนตัวทั้งทางดานรางกายสติปญญา สังคม 

และอารมณ และไดใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม อันจะนําผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริง 

ผูวิจัยสรุปไดวา ในการจัดการเรียนการสอนใหไดบรรลุจุดมุงหมายตามหลักสูตรจะตองจัด

กระบวนการเรียนรูตางๆ จัดบรรยากาศการเรียนรู สื่อ และแหลงเรียนรูตางๆ ใหเหมาะสมและ

หลากหลาย เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูอยางต่ืนตัว และผูเรียนไดสรางความรูที่มี

ความหมาย จนเกิดความเขาใจที่แทจริง นําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง 

2.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

จากหลักการการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กระบวนการจัดการเรียนการสอน

จึงตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 

ก, หนา 12) ระบุวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 24 กําหนดใหโรงเรียนดําเนินการดังน้ี 

 1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต

ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

 3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทํา

เปน รักการอานและการใฝรูอยางตอเน่ือง 

 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกวิชา 

 5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียน และ

อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัย เปนสวนหน่ึง
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ของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ

แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

 6. จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 สํานักงานปฏิรปูการศึกษา (2545, หนา 14) ไดเสนอบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาในดาน

การจัดการเรียนการสอนไวดังน้ี 

 1. จัดทําแผนการเรียนรู โดยผูเรียนมีสวนรวม 

 2. จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมทั้งดานเวลา สาระการเรียนรู และผูเรียน 

 3. จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง

จากแหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 

 4. ใชการแนะแนวเปนสวนหน่ึงของการจัดกระบวนการเรียนรู 

 5. ใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู 

 6. สงเสริมใหครไูดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางหลากหลายและตอเน่ือง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 34) ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา

เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดังน้ี 

 1. สงเสริมใหครูจัดทํา แผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

 2. สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจ ความถนัดของผูเรียน ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตใช

ความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา การเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการ

อาน และใฝรูอยางตอเน่ือง การผสมผสานความรูตางๆใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระ กิจกรรม ทั้งน้ีโดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและ

แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย ผูปกครอง 

ชุมชน ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

 3. จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศที่

รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

รวมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 4. สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

ผูวิจัยสรุปไดวา ผูบริหารจะตองสนับสนุนสงเสริม นิเทศกํากับติดตามใหครูทําความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนการสอน จัดทําแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนนกระบวนการใหผูเรียนสรางองคความรูดวย
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ตนเองดวยรูปแบบที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

การวิจัยเปนกระบวนการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ใหความสําคัญโดยกําหนดไวหลายมาตราที่ช้ีใหเห็นวาการวิจัยเปนกระบวนการ

ที่ควบคูกับกระบวนการเรียนรู คือ มาตรา 24 (5) กําหนดใหโรงเรียนสงเสริมใหผูสอนสามารถใชการ

วิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู และมาตรา 30 กําหนดใหโรงเรียนสงเสริมใหผูสอนสามารถ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 

 3.1 ความหมายการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนแนวทางพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งกรมวิชาการ (2545 ก, 

หนา 10) ระบุวาการวิจัยพัฒนาการเรียนรู มุงใหผูสอนสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นําไปสูคุณภาพการเรียนรู และนํากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งพิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544, หนา 3-4) สรุปวา การวิจัยเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรูหรือการจัดการเรียนการสอน ครูมีบทบาททั้งในการจัดการเรียนการสอนและการ

วิจัยเมื่อมีปญหาการเรียนรูหรือปญหาการเรียนการสอนเกิดข้ึนในช้ันเรียนการวิจัยลักษณะน้ีเปนการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู หรือการวิจัยในช้ันเรียน หรือการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ไดมีนักการ

ศึกษาใหความหมายของการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรูหรือการวิจัยในช้ันเรียนไวดังน้ี 

ชัยพจน รักงาม (2544, หนา 25) ใหความหมายวา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปน

กระบวนการที่ครูศึกษาคนควาเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนที่ครูรับผิดชอบอยางมีระบบ

ดวยการจัดการเรียนรูที่เริ่มตนจากความอยากรู และหากลวิธีในการหาคําตอบ โดยใชวิธีสังเกต จด

บันทึก และวิเคราะหจนไดขอมูลที่สรุปไดอยางมีเหตุผลที่ยืนยันไดวาเปนปญหาจริงเพื่อนํามา

ดําเนินการพัฒนา เชน ใชรูปแบบ วิธีการ นวัตกรรม เปนตน เพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ

สอนใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนดไว 

สัมมา รธนิธย (2544, หนา 15) ใหความหมายวา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือวิจัยใน

ช้ันเรียน เปนวิจัยประเภทหน่ึงที่ครูหรือผูสอนดําเนินการควบคูไปกับการเรียนการสอนเพื่อศึกษา

สภาพการปฏิบัติงานและปญหาที่เกิดข้ึน คิดคนและหาวิธีการพัฒนาการดําเนินงานแลวนําผลที่ไดไป

พัฒนาการเรียนการสอนหรือแกไขปญหาการสอน รวมทั้งเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอื่นตอไป 

ประวิต เอราวรรณ (2545, หนา 3) ใหความหมายวา การวิจัยในช้ันเรียนเปนการวิจัย

ประยุกตที่ดําเนินการควบคูไปกับการปฏิบัติงานของครู ซึ่งตองใชกระบวนการที่นาเช่ือถือ และเปน 
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ระบบในการแสวงหาคําตอบในสภาพการณหรือบริบทของช้ันเรียน โดยมีครูเปนนักวิจัย ทั้งผลิต

งานวิจัย และบริโภคงานวิจัย หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ ครูเปนผูทําการวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช 

ผูวิจัยสรุปไดวาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู หรือการวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง กระบวนการ

แสวงหาความรูของครูผูสอนในช้ันเรียน เพื่อการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนและนํา

ผลการวิจัยไปใชในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

3.2 ความสําคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

การวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อการเรียนรู เปนเครื่องมือในการสืบคนหาคําตอบอยางมีระเบียบแบบ

แผน เช่ือถือได การที่ครูสามารถทําวิจัยในช้ันเรียนได เปนการสรางผลงานใหกับวงการศึกษา เพราะ

การคิดคนนวัตกรรมและนํามาใชจนไดผล จะทําใหเกิดประโยชนตอนักเรียนตนเอง เพื่อนครู และ

สังคมประเทศชาติอยางมากมาย มีนักการศึกษากลาวถึงความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู

หรือวิจัยในช้ันเรียน ไวดังน้ี 

ครุรักษ ภิรมยรักษ (2544, หนา 5) กลาววา การวิจัยในช้ันเรียนมีความสําคัญ ดังน้ี 

 1. เปนเครื่องมือสําคัญของครูในการพัฒนาวิถีชีวิตความเปนครูไปสูความเปนครูมือ

อาชีพ เพราะการวิจัยในช้ันเรียนจะชวยใหครูเปนนักแสวงหาความรูและวิธีการใหมๆอยูเสมอ ซึ่งจะ

ชวยใหครูมีความรูอยางกวางขวางและลุมลึก ทํางานอยางมีเหตุมีผล สรางสรรค และมีระบบ 

 2. เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทํา

ใหงานของครูมีลักษณะเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวกาวไปขางหนาไมหยุดน่ิงอยูกับที่ เกิด

นวัตกรรมที่ทันสมัยนํามาใชในการแกปญหาการเรียนการสอนไดทันทวงที 

 3. เปนเครื่องมือสําคัญที่จรรโลงวิชาชีพครูใหมีความเขมแข็ง เพราะผลจากการวิจัยใน

ช้ันเรียนจะเปนตัวบงช้ีถึงความสําเร็จในการทํางานของครูไดอยางเปนรูปธรรม น่ันก็คือการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงคของผูเรียนตามที่ครูตองการและเปนไปตามความคาดหวังของ

สังคม ทั้งตัวครูและผูเรียน 

สุวิมล วองวาณิช (2547, หนา 25) กลาววา การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเปนเครื่องมือ

สําคัญที่ชวยพัฒนาวิชาชีพครู เน่ืองจากใหขอคนพบที่ไดมาจากกระบวนการสืบคนที่เปนระบบและ

เช่ือถือได ทําใหผูเรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนอกจากน้ี

ยังเปนการพัฒนาผูที่มีสวนรวม นําไปสูการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู และดวยหลักการสําคัญของ

การวิจัยปฏิบัติที่เนนการสะทอนผล ทําใหการวิจัยแบบน้ีสงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบ

ประชาธิปไตยที่ทุกฝายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและยอมรับในขอคนพบรวมกัน 

วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2546, หนา 2-3) กลาววาการวิจัยในช้ันเรียนมีประโยชน ดังน้ี 

 1. เปนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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 2. เปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพครู ขอคนพบที่ไดจากกระบวนการคนควาที่

เปนระบบและเช่ือถือได ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู และครูเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน 

 3. เปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาชีพของคร ูดวยการเผยแพรความรูที่ไดจากการ

ปฏิบัติและทําใหอาชีพครูกลายเปนวิชาชีพ 

 4. ทําใหการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาอยางถูกตอง เปนระบบเกิดผลดีแกนักเรียน 

 5. เปนการสงเสริม สนับสนุนความกาวหนาของการวิจัยทางการศึกษา 

เน่ืองจากการวิจัยแบบน้ีจะสงเสริมบรรยากาศของการทํางานแบบประชาธิปไตย โดยที่ทุก

ฝายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและยอมรับในการคนพบรวมกัน 

ผูวิจัยสรุปไดวา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือวิจัยในช้ันเรียนมีความสําคัญตอครูนักเรียน 

โรงเรียน และชุมชน เน่ืองจากเปนเครื่องมือที่ชวยใหครูสามารถวิเคราะหสาเหตุของปญหาเพื่อหา

แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ สงผลใหนักเรียนมีการ

เรียนรูที่มีคุณภาพ ครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ และนําไปสูการพัฒนาชุมชน 

3.3 ขั้นตอนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนการแกปญหาที่เกิดข้ึนในช้ันเรียนโดยใชกระบวนการ หรือ

นวัตกรรมที่เปนระบบ มีนักการศึกษาไดเสนอข้ันตอนการดําเนินงานไวดังน้ี 

สุพักตร พิบูลย (2544, หนา 44) กลาววา การวิจัยในช้ันเรียน มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. วิเคราะหปญหาการเรียนการสอน 

 2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พิจารณารายการนวัตกรรมที่มีความเหมาะสม และเปนไปไดใน

การแกปญหา 

 3. เลือกนวัตกรรมที่เห็นวาเหมาะสมที่สุด 

 4. สรางตนแบบนวัตกรรม 

 5. ทดลองใชและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 6. ทดลองภาคสนาม 

 7. ประเมินผลและเขียนรายงานการพัฒนา 

ชาตร ีเกิดธรรม (2544, หนา 17-19) ไดเสนอกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ดังน้ี 

 1. สํารวจและวิเคราะหปญหา สํารวจสภาพการปฏิบัติงานวามีปญหาอะไรวิเคราะหวาปญหา

เกิดจากสาเหตุใด และจะสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขสภาพการปฏิบัติงานในสวนใด 

 2. กําหนดวิธีแกปญหา กําหนดวัตถุประสงค วิธีการและวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ ใน

การคนหาคําตอบหรือพัฒนานวัตกรรม 

 3. พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการ กําหนดวิธีการหรือสรางนวัตกรรมที่ใชในการแกปญหา

หรือพัฒนา แลวดําเนินการหาคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรมจากผูรู 
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 4. นํานวัตกรรมหรือวิธีการไปใช 

 5. สรุปผลและเผยแพร รวบรวมขอมูลแลวนํา ขอมูลไปวิเคราะหเมื่อสามารถแกปญหา

ไดตามตองการ เขียนสรุปผลการดําเนินงานเพื่อเผยแพรตอไป 

บัญชา แสนทวี (2545, หนา 7-8) กลาววา กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1. วางแผน เปนการกําหนดการทํางานที่ใชผลของการวิเคราะหและกําหนดประเด็น

ปญหาที่ตองการแกไข ปองกัน หรือพัฒนา มาจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงาน 

 2. ปฏิบัติตามแผน เปนการนําแผนไปปฏิบัติโดยจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ที่มีการใชนวัตกรรมที่เลือกแลวไปแกปญหาขณะที่จัดการเรียนการสอน 

 3. การสังเกตผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน พรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลผลการใช

นวัตกรรม วิเคราะหขอมูล และนําเสนอผลที่ไดจากการใชนวัตกรรมในการแกปญหา 

 4. สะทอนความคิด นําผลที่ไดจากการใชนวัตกรรมมาแปลผล อภิปรายผลโดยใหผูมี

สวนรวมไดวิพากษวิจารณผลสรุปที่ไดและนําไปสูการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของครู 

ผูวิจัยสรุปไดวา การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือวิจัยในช้ันเรียน เปนการแกไขปญหาที่

เกิดจากการเรียนการสอนโดยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา แลววางแผนหาทางแกปญหาหรือ

กําหนดนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหา นําไปทดลองใชโดยบันทึกขอมูลอยางตอเน่ืองเปนระบบและ

นําขอมูลมาวิเคราะหสรุปผล และนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

3.4 กระบวนการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือวิจัยในช้ันเรียนใหประสบความสําเร็ จจําเปนตองมี

กระบวนการบริหารจัดการดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือวิจัยในช้ันเรียนที่ดีมีหนวยงานทาง

การศึกษาและนักการศึกษาใหแนวทางการปฏิบัติไวดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 35) ไดกําหนดแนวปฏิบัติของโรงเรียนในการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู ไวดังน้ี 

 1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน

ภาพรวมของสถานศึกษา 

 2. สงเสริมใหครูศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

 3. ประสานความรวมมือในการศึกษา วิเคราะห วิจัย ตลอดจนการเผยแพรผลงานการ

วิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องคกร 

หนวยงานและสถาบันอื่น 

กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 85) กลาววา ในการบริหารการวิจัยและพัฒนาตองจัดใหมีการ

ดําเนินงานดังตอไปน้ี 
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 1. การกระตุนความสนใจหรือการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย 

โดยเฉพาะการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิดความต่ืนตัวที่จะเริ่มทํา 

 2. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการวิจัย โดยการจัดหาหนังสือและเอกสาร

ตางๆ ใหบุคลากรไดศึกษา หรือจัดประชุมปฏิบัติการและเชิญวิทยากรมาฝกการวิจัยหรือสงบุคลากร

เขารับการอบรมตามที่หนวยงานตาง ๆ เปดการอบรมข้ึน 

 3. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะหปญหาในดานวิชาการและรวมวิเคราะหปญหา

การเรียนการสอน เพื่อใหการมองเห็นปญหาชัดเจน จากน้ันชวยกันแสวงหาวิธีการแกปญหา 

 4. การกํากับดูแล และสงเสริมใหดําเนินการแกปญหาในลักษณะของงานวิจัย โดยการ

อํานวยความสะดวก หรือใหความชวยเหลือ ดวยเหตุที่เปนงานใหม ความตองการกําลังใจและความ

ชวยเหลือจึงมีอยูมาก 

 5. การสนับสนุนใหมีการแสดงผลงานการวิจัยของสถานศึกษา และการวิจัยในช้ันเรียน 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจ และเกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองตอไป 

ธีระ รุญเจริญ (2546, หนา 136-137) กลาววา ผูบริหารจะตองดําเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยใน

โรงเรียน ดังน้ี 

 1. สรางบรรยากาศการวิจัยในโรงเรียน โดยกําหนดใหการวิจัยเปนนโยบายที่สําคัญอยาง

หน่ึงของโรงเรียนและจัดนิทรรศการและเผยแพรงานวิจัยของครูและนักเรียน 

 2. จัดใหมีหนวยงานและคณะกรรมการวิจัยประจําโรงเรียน 

 3. จัดหาทุนการวิจัย โดยการจัดทํางบประมาณประจําปและแสวงหาแหลงทุน 

 4. จัดการฝกอบรมการวิจัยใหครู เพื่อนําไปใชวิจัยในช้ันเรียนใหดีย่ิงข้ึน 

 5. สงบุคลากรไปรวมศึกษาอบรม รวมกิจกรรมการวิจัยและนํามาเสนอเผยแพร 

 6. จัดดําเนินการวิจัยโดยตนเอง อยางนอยเขารวมในโครงการวิจัยตาง ๆ 

 7. ใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆแกครูและนักเรียนที่มีผลการวิจัยดี 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสนับสนุน สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือ

วิจัยในช้ันเรียนใหเกิดข้ึนในโรงเรียน โดยการสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแกครูผูทําวิจัยใน

ปจจัยตางๆ เชน ดานความรูและทักษะการวิจัย ดานแรงจูงใจ ดานวัสดุอุปกรณ และดานเวลารวมทั้ง

พัฒนาตนเองใหเปนผูนํา และสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการทําวิจัยในโรงเรียนอยูเสมอ 

4. การนิเทศภายใน 

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนเครื่องมืออยางหน่ึงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครู

อาจารยใหปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงค สอดคลองกับนโยบาย

การดําเนินงาน โดยไดงานที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง 
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 4.1 ความหมายการนิเทศภายใน 

 การนิเทศภายในโรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของครูใหมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมีหนวยงาน

ทางการศึกษาและนักการศึกษา ใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไว ดังน้ี 

 สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (2546, หนา 54) ใหความหมายวา การนิเทศ

ภายในหมายถึง กระบวนการจัดการบริหารการศึกษา เพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือและความรวมมือ

กับครูและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและเพิ่ม

คุณภาพของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษา 

สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ (2546, หนา 11) ใหความหมายวา การนิเทศ หมายถึง การ

ชวยเหลือบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูผูสอนใหสามารถพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน และกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ

วัตถุประสงคของโรงเรียนและหลักสูตร 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2548, หนา 15-16) ใหความหมายวา การนิเทศ หมายถึง

กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครู และบุคคล

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพิ่มคุณภาพของนักเรียน 

ใหเปนไปตามเปาหมายของการศึกษา 

ผูวิจัยสรุปไดวา การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการจัดการภายในสถานศึกษาในการให

ความชวยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบได

อยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน 

4.2 ความสําคัญของการนิเทศภายใน 

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหน่ึงในการชวยสนับสนุนใหการ

จัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานตางๆ ในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีนักการ

ศึกษากลาวถึงความสําคัญของการนิเทศการศึกษาไวดังน้ี 

เยาวพา เดชะคุปต (2542, หนา 88) กลาววา การนิเทศเปนความจําเปนตอการจัดการศึกษาเปน

อยางย่ิง เพราะจะชวยใหการปฏิบัติงานของครูหรือเจาหนาที่อื่น  ๆพัฒนาไปจนบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว คือ 

การพัฒนาและใหการศึกษาแกเด็กน่ันเอง 

จันทรานี สงวนนาม (2545, หนา 154) กลาววา การนิเทศภายในมีประโยชน ดังน้ี 

 1. ทําใหครูสามารถสอนไดตรงตามเปาหมาย เพราะผูนิเทศจะชวยเหลือครูในการ

ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา มิใหการแกปญหาและอุปสรรคการสอนเกิดความ

ลาชาโดยไมจําเปน 
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 2. ผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการและทําหนาที่นิเทศภายใน จะทําใหความเคลื่อนไหว

ทางวิชาการของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบและตอเน่ืองตลอดเวลา 

 3. ทําใหบุคลากรในสถานศึกษามองเห็นความสําคัญของงานวิชาการ และปฏิบัติงาน

โดยเนนคุณภาพของผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญในการบริหารสถานศึกษา 

 4. การนิเทศภายในจะชวยใหสถานศึกษาสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอันมีผลกระทบ

ตอคุณภาพการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูวิจัยสรุปไดวา การนิเทศภายใน มีความสําคัญตอการดําเนินงานของโรงเรียนในการแกไข 

ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพคร ูคุณภาพผูเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4.3 หลักการนิเทศภายใน 

การนิเทศภายในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

วัตถุประสงค ผูบริหารตองมีความรูความใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในอยางถูกตอง มีนักการศึกษาและ

หนวยงานทางการศึกษาเสนอหลักการนิเทศใหประสบความสําเร็จ ไวดังน้ี 

ชารี มณีศร ี(2542, หนา 27-28) ไดเสนอหลักการนิเทศไว ดังน้ี 

 1. การนิเทศเปนการชวยกระตุน การประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญงอก

งามแกคร ูอาจทําโดยจัดใหมีฝายฝกอบรมดานวิชาชีพ เพื่อใหครูไดทราบหลักวิธีการสอนพัฒนาหลัก

วิชาความรู ใชเทคนิควิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่นในการสอนมีประสบการณในการใช

วัสดุอุปกรณการสอน พัฒนาเจตคติในการทํางาน ปรับปรุงแบบประมวลการเรียนการสอน โครงการ

สอน จัดทําวัสดุอุปกรณการสอน และเขาใจเทคนิคการประเมินผล 

 2. การนิเทศต้ังอยูบนรากฐานประชาธิปไตย มีการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

เปดโอกาสใหครูมีอิสระกระตุนใหมีความคิดริเริ่ม มีสวนรวมในการวางแผนนโยบาย มีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ ทุกคนมีโอกาสเปนผูนํา 

 3. การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม สรางสรรค ควรหลีกเลี่ยงการบังคับการปฏิบัติที่

ไมซื่อตรง การประเมินคา เขมงวดตรวจตรา จัดมาตรฐานและพิธีรีตอง ควรสรางบรรยากาศใหครูได

พยายามคิดหาวิธีการทํางานแบบใหมๆ ตามสติปญญาของแตละคน 

 4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวของกัน จึงควรมีความสอดคลองกัน 

 5. การนิเทศเปนการสรางมนุษยสัมพันธ ควรยอมรับนับถือผูอื่น เห็นอกเห็นใจ 

ตรงไปตรงมา และหาโอกาสรวมมือชวยเหลือเพื่อสรางมิตรไมตรีกับคนอื่น 

 6. การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ ควรใหการยกยองชมเชย บํารุงขวัญแกคร ู

 7. การนิเทศมุงขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชน ควรศึกษาและการวางแผนเพื่อ

ทราบความตองการและปญหาในชุมชน ชวยเหลือครูใหสํารวจการใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิด
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ประโยชน รวมมือกับชุมชนในการวางแผนปรับปรุงโรงเรียนและชุมชนชวยครูในการพัฒนาหลักสูตร 

และปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนใหเขากับสภาพและเหมาะสมกับชุมชน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หนา 180) เสนอใหสถานศึกษาใช

หลักการนิเทศภายใน ดังน้ี 

 1. การปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร โดยดําเนินการอยางมีระบบระเบียบ ครอบคลุมถึงวิธี

การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลการ

นิเทศ ซึ่งควรจะมาจากการรวบรวมขอมูล วิเคราะห และสรุปผลอยางมีประสทิธิภาพ เปนที่เช่ือถือได 

 2. การปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย เคารพในความแตกตางระหวางบุคคล ให

เกียรติซึ่งกันและกัน เปดใจกวางยอมรับผลการประเมินตนเอง ยอมรับในเหตุและผล และการปฏิบัติ

ตามขอตกลง ตลอดจนใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย 

 3. การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา สรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครูแต

ละบุคคล เปดโอกาสใหไดแสดงออกและสนับสนุนสงเสริมความสามารถเหลาน้ันอยางเต็มที่ 

 4. การปฏิบัติตามกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม เนนความรวมมือรวมใจในการ

ดําเนินงาน โดยยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน การชวยเหลือแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน 

รวมคิด รวมพัฒนา ทั้งน้ี เพื่อความสําเร็จของงานโดยสวนรวม 

 5. การปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ มี

การควบคุม ติดตามผลการดําเนินงานและผลผลิตอยางใกลชิด เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 6. การปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค การดําเนินงานตองกําหนดวัตถุประสงคการ

ทํางานอยางชัดเจน ออกแบบการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

ผูวิจัยสรุปไดวา หลักการนิเทศภายในโรงเรียน ควรมีการวางแผนและดําเนินงานเปนระบบ

ตอเน่ือง ดวยวิธีที่หลากหลาย ยึดหลักการมีสวนรวม เนนกระบวนการประชาธิปไตย เคารพในความ 

แตกตางระหวางบุคคล ยอมรับในเหตุและผล ใหเกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติตามขอตกลงประการ

สําคัญตองมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 

4.4 เทคนิคการนิเทศภายใน 

โรงเรียนแตละแหงมีสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการที่แตกตางกันการปรับปรุง 

สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในแตละโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชกิจกรรมการนิเทศ

ที่แตกตางกันตามสภาพโรงเรียน นักการศึกษาและหนวยงานไดเสนอเทคนิคการนิเทศ ไวดังน้ี 

กรมวิชาการ (2543, หนา 17) ไดสรุปกิจกรรมการนิเทศภายในที่เปนไปไดตามสภาพของ

สถานศึกษาแตละแหงที่จะดําเนินการได คือ การใหความรู เชน การแนะนํา ประชุมปรึกษาหารือ จัด

อบรม ปฐมนิเทศ ใชเอกสารความรู การหาวิทยากรมาใหความรู เปนตน การสาธิตการประสานงานให
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รวมกันทํางาน การพาไปดูงาน การบริการทางดานวิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนการไปฝกงาน การจัด

กิจกรรมกระตุนใหปฏิบัติงานเขมแข็งข้ึน และการทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 

พิชัย เสง่ียมจิตต (2542, หนา 46) ไดเสนอเทคนิคการนิเทศภายในที่สําคัญไวดังน้ี 

 1. การนิเทศเปนกลุม ไดแก การจัดต้ังกรรมการทํางานกลุม ใหการศึกษาวิชาการ จัด

หองปฏิบัติการหลักสูตร ใหมีการอานเฉพาะเรื่อง การสาธิตการสอน จัดทัศนศึกษา ใหฟงคําบรรยาย 

มีการอภิปรายกลุม จัดหองสมุดเฉพาะวิชาชีพ จัดองคการวิชาชีพ จัดปายนิเทศ จัดการประชุมครู 

และจัดการประชุมปฏิบัติการ เปนตน 

 2. การนิเทศเปนรายบุคคล ไดแก การสังเกตการสอนในช้ันเรียนการทดลองในหองเรียน 

การประชุมปรึกษาหารือ การไปเย่ียมและสังเกตการสอนซึ่งกันและกันการเลือกวัสดุอุปกรณเพื่อการ

สอน และการประเมินผลตนเอง เปนตน 

สรุปไดวา เทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน มีวิธีการที่หลากหลาย ผูบริหารสถานศึกษา

สามารถนําวิธีการหลายๆ ประการไปใช หรือประยุกต คิดคนเทคนิคการจัดการนิเทศภายใน ให

เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน 

4.5 กระบวนการนิเทศภายใน 

การนิเทศภายในเปนการดําเนินงานที่เปนระบบอยางตอเน่ืองจนกลายเปนสวนหน่ึงของการ

บริหารงานในโรงเรียน การนิเทศภายในโรงเรียนเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตอง

ดําเนินการข้ึนในโรงเรียนของตน เพื่อชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพครูและผูเรียน มีนักการศึกษาไดให

ทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไวหลายทาน ดังน้ี 

กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 13-14) กลาววา การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา

ไดแก การดําเนินงานดังตอไปน้ี 

 1. การทําความเขาใจกับการนิเทศภายในที่มีหลักการใหบุคลากรทุกคนรวมกัน

รับผิดชอบในการนําสถานศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษารวมกัน ทุกคนจึงตองรวมกันคิดรวมกันทํา 

เพื่อใหสถานศึกษาสามารถพึ่งตนเองไดในทางวิชาการ แตละคนเปนผูนิเทศและเปนผูรับการนิเทศ

ตามความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน 

 2. การกําหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน วิธีการที่จะนําไปใชควรเปนวิธีการ

ที่มีลักษณะเปนกัลยาณมิตรตอกัน เชน การแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดการแลกเปลี่ยน

ความรูความเขาใจจากการอาน การคนควา การไดไปประชุม อบรม สัมมนาปฏิบัติการในระดับตางๆ 

การสาธิตรูปแบบการสอนเพื่อชวยกันคนหาขอบกพรองและปรับปรุงใหเปนรูปแบบของสถานศึกษา

รวมกัน และการประชุมระดมสมองที่ไมตองมีการวิพากษวิจารณกันโดยตรง เปนตน 

 3. การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดํา เนินการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ 

 4. การรวมแกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยถือเปนปญหาของสถานศึกษาโดยสวนรวม 
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สุรศักด์ิ ปาเฮ (2545, หนา 28-29) กลาววา กระบวนการนิเทศเปนรูปแบบการทํางานเปน

คณะ (Teamwork) ซึ่งการดําเนินงานจะมีกระบวนการโดยสรุปดังน้ี 

 1. ข้ันเตรียมการ ผูบริหารแตงต้ังคณะทํางานนิเทศภายในโรงเรียนรวมศึกษา วิเคราะห

รายละเอียดตาง ๆ  ที่เปนยุทธศาสตรสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรู ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

หรือผูมีสวนรวม เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการทํางานรวมกัน จัดเตรียมความพรอมดานวัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือสําหรับการนิเทศ และสรางความรูความเขาใจใหครูอาจารยและทุกฝายที่เกี่ยวของ 

 2. ข้ันดําเนินการนิเทศภายใน อาจกําหนดไดใน 2 ลักษณะใหญ ๆ ดังน้ี 

 2.1 การนิเทศภายในเปนกลุม สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี เชน การประชุม

ช้ีแจงใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิค

นวัตกรรมการสอนใหมๆ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนา การรวมสัมมนาลักษณะ

สมาคมเครือขายวิชาชีพ และการเย่ียมสถานศึกษาและครูตนแบบแหงอื่น ๆ 

 2.2 การนิเทศเปนรายบุคคล สามารถทําไดหลายวิธีเชนเดียวกัน เชน การตรวจ

บันทึกการสอน เปนการเตรียมความพรอมกอนสอนทุกครั้ง การเย่ียมช้ันเรียน สรางขวัญกําลังใจแก

ผูสอนในโรงเรียน การสังเกตการสอน การใหคําปรึกษา ฯลฯ เปนตน 

 3. ข้ันประเมินผล และสรุปผล เปนการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน

หรือสถานศึกษาจากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวตามกรอบการปฏิรูปการเรียนรูที่ครูอาจารยนําไป

จัดประสบการณหรือกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินผลอาจทําไดหลายวิธี เชน การ

ประเมินโครงการ การวิเคราะห การวิจัย ฯลฯเพื่อนําผลสรปุที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

ผูวิจัยสรุปไดวา กระบวนการนิเทศภายใน เปนการดําเนินการรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศอยางเปนระบบและตอเน่ือง เปนไปตามข้ันตอนของการทํางาน คือ มีการวางแผนการนิเทศ 

การปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการปรับปรุงแกไข ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน สําหรับเทคนิคในการนิเทศควรใชวิธีการที่หลากหลายโดยคํานึงถึง

ความเหมาะสม ความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน 

5. การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา เปนกระบวนการที่สําคัญของการจัดการเรียนการ

สอน เปนกระบวนการที่ตรวจสอบคุณภาพและความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนตรวจสอบ

ความสามารถในการสอนของครูผูสอน และตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 5.1 ความหมายการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 การวัดผลและการประเมินผลเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองจากการเรียนการสอนเปน

กระบวนการที่ครูใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่ทําใหครูทราบถึงความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียนมี

นักการศึกษาใหความหมายการวัดผลและประเมินผลไวดังน้ี 
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 บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2545, หนา 8-9) ใหความหมายวา การวัดผล หมายถึงกระบวนการ

กําหนดตัวเลขใหกับสิ่งที่วัดอยางมีกฎเกณฑ ครูสามารถวัดคุณลักษณะบางอยางของผูเรียนโดยใช

แบบทดสอบ ใชมาตรวัดนํ้าหนักและสวนสูง ใชการทดสอบปฏิบัติ และใชวิธีการอื่นๆสวนการ

ประเมินผล เปนกระบวนการที่ทําตอจากการวัด แลวตัดสินใจลงสรุปคุณคาอยางมีกฎเกณฑการ

ประเมินผลเปนผลการตัดสินใจจากผูประเมินไมใชผลจากการวัดโดยตรง 

 ไพศาล หวังพานิช (2545, หนา 3) ใหความหมายวา การวัด เปนกระบวนการสืบคนรายละเอียด 

หรือจํานวน ปริมาณ เกี่ยวกับสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งอาจเปนวัตถุสิ่งของ สภาพตางๆ หรือ

ของบุคคล โดยอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือเปนหลักในการวัด สําหรับการประเมินผล เปนกระบวนการพิจารณา

ตัดสิน ลงสรุปเกี่ยวกับสมบัติ หรือคุณลักษณะของสิ่งตาง ๆ หรือของบุคคลโดยใชผลที่ไดจากการวัด 

 เยาวดี วิบูลยศรี (2548, หนา 5-6) ใหความหมายวา การวัดผล คือกระบวนการที่พยายามคนหา

ระดับที่แสดงถึงปริมาณของคุณลักษณะใดลักษณะหน่ึงในตัวบุคคล หรือสิ่งของหรือเหตุการณ สวนการ

ประเมินผล คือการรวบรวมขอมูลและจัดขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อชวยใหมีการตัดสินไดหลายทาง 

 ผูวิจัยสรุปไดวา การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการสืบคนคุณลักษณะของผูเรียนโดยใช

เครื่องมือที่หลากหลาย แลวพิจารณาตัดสินสรุปผลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียนโดยใชผลจากการวัด 

 5.2 ความสําคัญของการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการซึ่งชวยใหผูสอนไดขอมูลสารสนเทศที่แสดง

พัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการ

สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู เต็มศักยภาพ มีนักการศึกษาไดใหทัศนะเกี่ยวกับ

ความสําคัญของการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาไวดังน้ี 

 ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543, หนา 29-31) กลาววา การวัดและการประเมินผลมี

ประโยชนเรื่องตอไปน้ี 

 1. การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเปนประโยชนตอการเรียนการสอนเพราะทําให

ครูทราบวานักเรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและของวิชาน้ัน  ๆหรือไม ครูสอนบกพรองจุด

ใด เด็กบกพรองเรื่องใด บทเรียนขาดความสมบูรณตอนไหน เพื่อปรับปรุงซอมเสริมเด็กไดทัน 

 2. การบริหาร ผูบริหารจําเปนตองพึ่งพาการวัดผลอยางมาก เพราะผูบริหารที่ดีจะ

ทําการตัดสินใจสั่งการอะไรจําเปนตองมีขอมูลที่ดีพอ ซึ่งขอมูลสวนมากไดมาจากการวัดผล การ

แกปญหาที่ผูบริหารมักนําขอมูลไปใช ไดแก การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียนเปลี่ยนหนังสือเรียน 

การจัดครูเขาสอน การรายงานผลใหผูปกครองทราบ การเปรียบเทียบผลการเรียนระหวางกลุม

โรงเรียน การปรับปรุงโรงเรียน ฯลฯ เปนตน 



43 

 3. การแนะแนว ในระบบโรงเรียนการแนะแนวเปนสิ่งสําคัญ แตการแนะแนวเด็กที่มี

ปญหาจะตองวัดผลกอน แลวจึงแนะแนวการศึกษาใหตามความสามารถ หากไมมีขอมูลจากการวัดผล

จะแนะแนวใหเหมาะสมไดยาก 

 4. การวิจัย การแกปญหาโดยวิธีการที่นาเช่ือถือไดและไดผลอยางเช่ือถือไดเรียกวา

เปนการวิจัย ในการทําวิจัยจําเปนตองใชขอมูลจากการวัดผล หากไมมีขอมูล การวิจัยจะลมเหลว การ

เก็บขอมูลจะตองใชเครื่องมือในการวัดผลใหเที่ยงตรงตามจุดมุงหมายของการวิจัย 

 เสร ีชัดแชม (2544, หนา 15-16) กลาวถึงประโยชนของการวัดและประเมินผลการศึกษาไวดังน้ี 

 1. ชวยสํารวจความตองการทางดานการศึกษาของแตละบุคคล เพื่อนําขอมูลไปใชใน

การออกแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนย่ิงข้ึน 

 2. ชวยตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการ และ

อุปกรณการเรียนการสอนวาไดผลมากนอยเพียงใด ควรปรับปรุงแกไขอยางไร 

 3. ชวยใหสารสนเทศแกผูเรียน อาจารยที่ปรึกษา นักแนะแนว ผูบริหารหรือผูวาจาง

งาน เพื่อนําสารสนเทศไปใชตัดสินใจเลือกวิชาเรียน เลือกอาชีพหรือการจางงาน 

 4. ชวยใหสารสนเทศแกผูบริหาร เพื่อนําไปใชจัดการทรัพยากร วัสดุครุภัณฑของ

โรงเรียนใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

 5. ชวยใหสารสนเทศแกผูบริหาร เพื่อนําไปใชตัดสินใจเรื่องการบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียนใหดีย่ิงข้ึน 

 สมนึก ภัททิยธนี (2546, หนา 9) กลาวถึงประโยชนของการวัดผลการศึกษาไวดังน้ี 

 1. ประโยชนตอนักเรียน ชวยใหนักเรียนทราบถึงความสามารถ และความถนัด  

 2. ทําใหเขาใจตนเองและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มข้ึนรูจักนักเรียนในดานตาง ๆ  มากข้ึน 

 3. ประโยชนตอฝายแนะแนว เปนขอมูลใหฝายแนะแนวนําไปประกอบการแกปญหา

ตางๆ ที่เกิดกับนักเรียน แนะนําการเรียน หรือแนะแนวอาชีพไดถูกตอง และนําเสนอแนวทางปรับปรุง

แกไขการเรียนการสอนตอผูบริหาร 

 4. ประโยชนตอฝายบริหาร ชวยในการวางแผนการเรียนการสอนการบริหารและ

การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหถูกตองย่ิงข้ึน 

 ผูวิจัยสรุปไดวา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเปนกระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพผูเรียน แสดงใหเห็นพัฒนาการ ความกาวหนา ความสําเร็จของผูเรียน ความสําเร็จของผูสอน

ซึ่งจะนําไปสูการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของคร ูและการพัฒนาการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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5.3 หลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูในปจจุบัน เปนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนแตละคนใหกาวหนาสูงสุด 

โดยไมจําเปนตองใชวิธีการและรูปแบบเดียวกัน มีหนวยงานทางการศึกษาและ 

นักการศึกษาไดกําหนดและเสนอหลักการวัดผลและประเมินผลไว ดังน้ี 

กรมวิชาการ (2545 ข, หนา 3) กําหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียน ไวดังน้ี 

 1. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินการเรียนของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหทุกฝายที่

เกี่ยวของมีสวนรวม 

 2. การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่

กําหนดในหลักสูตร 

 3. การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผูเรียน 

การจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินการเรียน 

 4. การประเมินผลเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองดําเนินการ

ดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับชวงช้ันของผูเรียน 

 5. ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียนในการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ

ในแตละชวงช้ัน 

 6. ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชวงช้ัน 

7. ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ในแตละชวงช้ัน 

 8. เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได 

 9. ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตาง ๆ 

ศิริชัย กาญจนวาส ี(2546, หนา 12) กลาววา กระบวนการวัดและประเมินผลควรสอดคลอง

กับธรรมชาติการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการประเมินที่สามารถนํามาใชได เชน การ

ประเมินตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การใชแฟมสะสมงานการทดสอบ การประเมินโดยใช

ศูนยการประเมิน เปนตน สําหรับวิธีการวัดมีหลากหลาย ผูใชควรเลือกใชใหเหมาะสมกับธรรมชาติ

ของการเรียนรู วิธีการวัดที่นิยมใช เชน การทดสอบ การสัมภาษณการสอบถาม การสังเกต การตรวจ

ผลงาน การใชแฟมสะสมงาน แตละวิธีสามารถใชเครื่องมือวัดไดแตกตางกันตามความเหมาะสม 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548, หนา 11-13) ไดเสนอหลักการวัดและประเมินผลไวดังน้ี 

 1. วัดใหตรงกับจุดมุงหมาย การวัดและประเมินผลแตละครั้งจะตองมีจุดมุงหมายที่

แนนอนในการวัด เพื่อตรวจสอบวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดใหผูเรียนผูเรียนสามารถ

บรรลุจุดมุงไมมากนอยเพียงใด 
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 2. ใชเครื่องมือที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่ขาดคุณภาพจะทําใหผลการวัดขาดคุณภาพ และ

เมื่อนําผลการวัดไปประเมินผล ผลการประเมินยอมมีโอกาสผิดพลาด 

 3. คํานึงถึงความยุติธรรม การวัดและประเมินผลตองทําดวยใจเปนกลางไมลําเอียงหรือมีอคติ 

ตัดสินตามหลักวิชา หากขาดความยุติธรรมยอมสงผลใหการวัดผลและประเมินผลขาดความเช่ือถือ 

 4. การแปลผลใหถูกตอง จะตองพิจารณาใหรอบคอบกอนที่จะลงสรุปโดยคํานึงถึง

หลักเกณฑ และวิธีการแปลความหมายเปนสําคัญ พิจารณาตามหลักตรรกวิทยาความสมเหตุสมผล 

ความสอดคลองกับหลักเกณฑของการประเมิน และตองมีความรูในมาตราการวัดและสถิติที่นํามาใช 

 5. ใชผลการวัดและการประเมินใหคุมคา การวัดและประเมินผลแตละครั้งเปนงานที่ตอง

ลงทุนทั้งในดานพลังความคิด กําลังกาย เวลา และงบประมาณ หากผลการวัดนํามาเพียงตัดสินไดตก

ใหผูเรียนเทาน้ัน เปนการลงทุนไมคุมคา ควรนําไปใชประโยชนอื่น เชน ใชวินิจฉัยขอบกพรองในการ

เรียนรูของผูเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงและ

พัฒนาการสอนของครู เปนขอมูลสําหรับการแนะแนวผูเรียนและผูปกครอง หรือการปรับปรุงการ

บริหารงานในโรงเรียน เปนตน 

ผูวิจัยสรุปไดวา การวัดผลและประเมินผลการศึกษาจะตองวัดและประเมินผลใหตรงกับจุดมุงหมาย 

สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย การประเมินปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินการเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม ตอเน่ืองและเปน

ประโยชน โดยเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม เครื่องมือที่ใชตองมีคุณภาพ ตองแปลผลใหถูกตอง

สมเหตุสมผล มีความยุติธรรม และใชผลการวัดและการประเมินใหคุมคา 

5.4 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

การวัดและประเมินผลการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบ เพื่อใหทุกฝายถือปฏิบัติเปน

มาตรฐานเดียวกัน หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไดกําหนด

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลไวดังน้ี 

กรมวิชาการ (2544 ก, หนา 24-25) ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนเพื่อใหทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผู เรียนจากการวัดและประเมินทั้ งในระดับช้ันเรียนระดับ

สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินภายนอก เพื่อเปนขอมูล

ในการสรางความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน แกผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดย

กําหนดใหมีกิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูใน 3 ระดับ ดังน้ี 

 1. การประเมินผลระดับช้ันเรียน เปนการประเมินเพื่อใหผูสอนรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 

โดยใชวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู

กระบวนการเรียนรูของผูเรียน และดําเนินการอยางตอเน่ืองควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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 2. การประเมินผลระดับสถานศึกษา เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนาดาน

การเรียนรูเปนรายช้ันปและชวงช้ัน เพื่อใหสถานศึกษานําขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู และนําผลการประเมิน

รายชวงช้ันไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนชวงช้ัน กรณีที่ผูเรียนไมผานมาตรฐานการเรียนรู  ให

สถานศึกษาจัดใหมีการสอนซอมเสริม และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย 

 3. การประเมินระดับชาติ สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทายของ

แตละชวงช้ัน ไดแก ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และกลุม

สาระอื่นๆ ตามที่กระทรวงศึกษากําหนด ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หนา185) กลาววา การประเมินการเรียนรูที่

สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สําหรับผูสอนควรประเมินประกอบดวย 2 สวน คือ การประเมินเน้ือหาสาระความรูและ

ทักษะในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร และการประเมินพัฒนาการและประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ซึ่งทั้ง 2 สวน มีรายละเอียด สิ่งที่จะตองประเมิน ดังน้ี 

 1. ความรูและทักษะพื้นฐานในแตละรายวิชา ตามจุดประสงคการเรียนรูที่วิเคราะหจาก

คําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู 

 2. ทักษะในการแสวงหาความรูโดยการสังเกตหรือพูดคุยกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนแสดงถึงความ

รอบรู ความเขาใจ ความคิด การแกปญหา วิธีปฏิบัติ ความมีเหตุผล มุมมองความเฉียบคมทางความคิด 

 3. ผลการปฏิบัติงาน ไดแก การปฏิบัติงานอยางถูกตองตามข้ันตอนที่กําหนด หรือทฤษฎีไปสู

การปฏิบัติ 

 4. คุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนแตละบุคคลตาม

มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานผูเรียนและควรดําเนินการดังน้ี 

 1. การประเมินความรูและทักษะในแตละรายวิชา ควรกําหนดชวงเวลาในการประเมิน ดังน้ี 

 1.1 วัดและประเมินกอนเรียน ควรประเมินกอนการเรียนความรูใหมหรือ

จุดประสงคการเรียนรู ควรประเมิน 2 ลักษณะ คือ ประเมินความพรอมและความรอบรูของผูเรียน 

  1.2 วัดและประเมินระหวางการเรียนการสอน ควรดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ 

การประเมินความกาวหนาในการเรียน และการประเมินหาขอบกพรองเพื่อแกไขในกรณีที่ผูเรียนไม

ประสบผลสําเร็จในการเรียน 
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 1.3 วัดและประเมินหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ควรดําเนินการ ดังน้ี คือ การประเมินเพื่อ

สรุปและตัดสินความรูความสามารถของผูเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบวาผลการเรียนที่

คาดหวัง และการประเมินหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละชวงช้ันตามมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 

 2. การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคควรประเมินดังน้ี 

 2.1 ประเมินทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน โดยการวางแผนสังเกตผูเรียนเปน

รายบุคคลเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนบกพรองในเรื่องใด จะไดใหความชวยเหลือปรับปรุงแกไขทันที 

 2.2 ครูผูสอนทุกคนประชุมรวมกัน เพื่อสรุปผลการประเมินพฤติกรรมผูเรียน ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง เพื่อรายงานผลพัฒนาการของผูเรียนใหผูปกครองทราบ 

ผูวิจัยสรุปไดวา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ควรดําเนินการใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลที่กรมวิชาการกําหนด เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ 

ถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 

5.5 กระบวนการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา อาจมีทั้งการวัดและประเมินผลกอนเรียนระหวางเรียน

และหลังเรียนหรือปลายภาค โดยใชวิธีการที่หลากหลาย ผูบริหารควรตองชัดเจนในการดําเนินงานวัด

และประเมินผลการศึกษา และใหความสําคัญ เพื่อใหการวัดผลและประเมินผลสามารถสะทอน

ความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนไดอยางแทจริง มีนักการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา

กลาวถึงการดําเนินงานของผูบริหารในการวัดและการประเมินผลการศึกษาไวดังน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 35) ไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

สําหรับโรงเรียน ไวดังน้ี 

 1. กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

 2. สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 3. สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมิน

ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 

 4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 13) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมีการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู รายวิชา และกิจกรรมการ

เรียนการสอน รวมทั้งการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อการพิจารณาในการเตรียมการข้ันตอไป ทั้งน้ี

ตองคํานึงถึงตัวบงช้ีที่กําหนดในมาตรฐานการเรียนรูดวย 
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 2. การกําหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรูและการ

เตรียมการในการสรางเครื่องมือ และกําหนดวิธีการที่เปนระบบ ในข้ันน้ีควรกําหนดชวงเวลา ในการ

ประเมินผลการเรียนรูระหวางดําเนินการสอน การประเมินปลายภาคเรียนและปลายปดวย เพื่อความ

สะดวกในการสังเกตการปฏิบัติงานของผูเรียนและรวบรวมผลงานของผูเรียนเปนระยะๆ เพื่อแสดงถึง

ความกาวหนาหรือพัฒนาการของผูเรียนแตละคน 

 3. การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่

ไดกําหนดไว รวมทั้งการดูแลใหมีการบันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึกการสังเกต และการ

รวบรวมผลงานของนักเรียนตามชวงเวลาที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

 4. การจัดทําหลักฐานการศึกษาตามที่กระทรวง และหนวยงานตนสังกัดกําหนดไว 

 5. การนําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคนอยาง

สม่ําเสมอ ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการประเมินที่ตองการใชผลการประเมินเพื่อการพัฒนา ไมใชการ

ตัดสินได-ตก ของผูเรียนแตอยางใด 

 6. การกําหนดรูปแบบ ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู ทั้งการรายงานผูปกครอง

ระหวางป และการรายงานผลของสถานศึกษาชวงปลายปตอสาธารณะและหนวยงานตนสังกัด 

 ผูวิจัยสรุปไดวา การบริหารการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ผูบริหารจะตอง

ดําเนินการดวยวิธีการที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม สอดคลองกับการ

จัดการเรียนการสอนของครู ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา โดยวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูแลว

กําหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ควบคุมและสงเสริมใหมี

การประเมินผลการเรียนตามที่ไดกําหนดไว นําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของ

ผูเรียนแตละคนอยางสม่ําเสมอ รายงานผูปกครอง หนวยงานตนสังกัด และรายงานตอสาธารณะ

นอกจากน้ีตองพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

6. การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงและทุกระดับ จะตองดําเนินการ

อยางจริงจังเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

 6.1 ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสรางความมั่นใจและเปนหลักประกันใหแก ผูเรียน 

ผูปกครอง ชุมชนและสังคมวาสถานศึกษาสามารถการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพมีนักการศึกษา

และหนวยงานทางการศึกษาใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษาไวดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 7) ใหความหมายวา การประกัน

คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา
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เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง เปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้ง

ผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ 

ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนมี

คุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน (2544, หนา 1) ใหความหมายวา การประกันคุณภาพ

การศึกษา หมายถึง การสรางความมั่นใจใหกับประชาชนวาทุกคนในสถานศึกษาปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถเพื่อผลผลิตจะไดมีคุณภาพ 

สมคิด พรมจุย และ สุพักตร พิบูลย (2544, หนา 1) ใหความหมายวา การประกันคุณภาพ 

เปนระบบการควบคุม ตรวจสอบและตัดสินคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 

จํารัส นองมาก (2544, หนา 2) ใหความหมายวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปน

กระบวนการที่สถานศึกษากําหนดข้ึน เปนแนวปฏิบัติเพื่อใหมีความมั่นใจวา ถาทําตามกระบวนการที่

กําหนดน้ีแลว การศึกษาจะมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ 

ผูวิจัยสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่

ดําเนินการตามปกติของโรงเรียน เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับบริการวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษา

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนระบบ และ

ตรวจสอบได 

6.2 ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกในการตรวจสอบและกระตุนใหสถานศึกษามีการ

ควบคุมคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ และตอเน่ืองตลอดเวลา ไดมีนักการศึกษาและหนวยงาน

ทางการศึกษากลาวถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ไวดังน้ี 

กรมวิชาการ (จันทรา พักตรเพียงจันทร. 2547, หนา 64; อางอิงจาก กรมวิชาการ. 2544 : 

คูมือพัฒนาสื่อการเรียนรู. หนา 96) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษามีประโยชนตอนักเรียน 

โรงเรียน ประชาชน หนวยงานและสังคมดังตอไปน้ี 

 1. นักเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษาและสอดคลองกับความตองการของสังคม 

 2. โรงเรียนมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่กําหนดโดยระบบ

การบริหารคุณภาพ มีการทํางานที่เปนมาตรฐานเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายมีการแสดง

ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบไดอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

 3. ชุมชน มีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขารวมจัดการศึกษา และสง

บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน 
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 4. สถานศึกษาและหนวยงาน ที่รับผูจบการศึกษามีความมั่นใจ และพึงพอใจในคุณภาพ

ของผูจบการศึกษา รับนักเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางาน 

 5. สังคมมั่นใจในการจัดการศึกษา และมีหลักประกันคุณภาพของการจัดการศึกษา และ

การรายงานผลกับสาธารณชน 

ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต, ปราณี สังขตะวรรธน และอุษาวดี จันทรสนธิ (2545, หนา 

113) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญ ดังน้ี 

 1. ทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา เพราะเกิดจากกลไกในการควบคุม การ

ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพที่เช่ือถือได ทําใหเกิดการคุมครองผูบริโภคและเกิดความ

เสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการศึกษาและการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 

 2. ประชาชนและสังคมมั่นใจและสามารถตัดสินใจเลือกใชกระบวนการจัดการศึกษา

และผลผลิตของสถานศึกษา และหรือหนวยงานทางการศึกษา 

 3. เพื่อใหสถาบันการศึกษาไดมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 4. เพื่อกระตุนใหผูรับผิดชอบหรือผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษามุง

พัฒนาการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 5. เพื่อกระตุนใหสมาชิกใหมในหนวยงานตระหนัก และดําเนินการถึงหนาที่ของตนใน

การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ผูวิจัยสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางย่ิงแกผูรับบริการทาง

การศึกษา คือ นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และหนวยงานที่กํากับดูแลดานการจัดการศึกษาทํา

ใหมีความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากน้ันทําใหครู ผูบริหารและ

ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาไดปฏิบัติงานตามบทบาทอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

6.3 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพ เปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สรางความมั่นใจและพึง

พอใจแกผูรับบริการวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ในการพัฒนาการศึกษาใหมี

คุณภาพ ยอมเกิดจากการมีระบบดําเนินการที่ดี ความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผูที่

เกี่ยวของ ไดมีหนวยงานและนักการศึกษาเสนอหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา ไวดังน้ี 

กรมสามัญศึกษา (2542, หนา 5-6) กลาววา แนวคิดหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังน้ี 

 1. การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนา มุงประโยชนที่จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยเช่ือวามนุษยมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต ในการจัดการศึกษาจึงตองชวย

กระตุน เอื้ออํานวยความสะดวกและสงเสริมผูเรียนแตละคนใหพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ

สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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 2. การใชสถานศึกษาเปนฐานในการบริหารจัดการ โดยมุงใหโรงเรียนมีอํานาจในการ

ตัดสินใจบริหารจัดการศึกษาไดดวยตนเอง อันจะนําไปสูการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอ

คุณภาพของผูเรียน เพิ่มความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และเปนการเสริมพลังใหสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคมรวมมือกันจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 3. การมีสวนรวมและการรวมคิดรวมทํา โดยมุงใหทุกฝายทุกสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบุคคลทุกคนและสังคมโดยสวนรวม 

ทําใหเกิดความรูสึกวาการศึกษาเปนเรื่องของทุกคนที่จะตองมุงมั่นรวมกันพัฒนา 

 4. การกระจายอํานาจทางการศึกษา เปนการมุงกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหกับผู

ที่มีสวนไดสวนเสียกับการศึกษา โดยเช่ือวาการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหแกผูถือประโยชน

โดยตรง จะทําใหเกิดความตระหนักตอผลไดผลเสียที่เกิดข้ึน และเกิดความรวมมือในการมุงมั่นพัฒนา

การศึกษาอยางจริงจัง 

 5. การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได มุงใหสถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบตอ

ภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา ตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม ในการปฏิบัติหนาที่ใหได

มาตรฐานซึง่สามารถตรวจอบได เพื่อเปนหลักประกันสรางความเช่ือมั่นตอผูปกครองชุมชน และสังคม 

วันทยา วงศศิลปภิรมย, อมรรัตน พันธงาม และชนาธิป ทุยแป (2545, หนา 9-10) กลาว

วา การประกันคุณภาพการศึกษาที่ดี จะตองมีหลักการและเงื่อนไข ดังน้ี 

 1. การมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียกับผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาเขามามีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมประเมินและรวมรับผิดชอบกับการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. การเสริมสรางพลัง โดยสรางความรู ทักษะ และความมั่นใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. การกระจายอํานาจ สถานศึกษาจะพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ไดอยางเต็มที่ตอเมื่อสถานศึกษาเองตองมีความเปนอิสระเพียงพอที่จะคิดและตัดสินใจทั้งดานการ

บริหาร วิชาการ และการใชจายงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ตองการใหมีการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสูสถานศึกษาและทองถ่ินใหมากที่สุด 

 4. การสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในพันธะภาระ การศึกษามิใชเรื่องของคนใดคน

หน่ึงหรือฝายใดฝายหน่ึง แตเปนเรื่องของทุกคนที่มีสวนไดสวนเสียกับการจัดการศึกษา เชน หนาที่

ความเปนพอแม คร ูเปนตน นอกจากน้ี กระบวนการทํางานและผลงานของสถานศึกษาแหงน้ันตอง

สามารถตรวจสอบไดทุกเมื่อโดยสังคมและประชาชน 
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 5. การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง การตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในบริบท

ของการประกันคุณภาพ มีจุดประสงคเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผน เพื่อการ

ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง มิใชการจับผิดหรือการตัดสินใหรางวัลหรือใหโทษ 

 ณัฐพล ชุมวรฐายี (2545, หนา 10-11) กลาววา หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษามีดังน้ี 

 1. จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให

เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิด เปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนแกผูเรียน 

 2. การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ตองทําใหการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการที่

แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและ

แผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยาง

ตอเน่ือง เปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 

 3. การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู-

อาจารย และบุคลากรอื่น  ๆในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน ชุมชน เขต

พื้นที่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนา

ปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมี

คุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ 

ผูวิจัยสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจะประสบความสําเร็จได ตอง

อาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม ในการรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการรวม

ประเมินและรวมรับผิดชอบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผู

ขับเคลื่อน เพื่อใหกระบวนการประกันคุณภาพ สามารถดําเนินการบรรลุผลและเปนที่พึงพอใจทั้งฝาย

ใหบริการและผูรับบริการจนไดผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

6.4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได

กําหนดจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานไวในหมวด 6 มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 1. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

 2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2546, หนา 9-10) 

ระบุวากระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวน

หน่ึงของการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 

1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 

7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

8. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวม

ของชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสงเสริมสนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ผูวิจัยสรุปไดวา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เปนกระบวนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ

และทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพประจําป และการผดุงระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและผูที่เกี่ยวของ 

6.5 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการเชิงรุกที่เนนการวางแผน และการเตรียมปองกันปญหา

ที่จะเกิดข้ึน โดยเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีนักการศึกษาและ

หนวยงานทางการศึกษาไดเสนอกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังน้ี 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546, หนา 10-14) ระบุวา

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ไวดังน้ี 

 1. ใหสถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 2. ใหสถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี

อํานาจและหนาที่ ดังน้ี 

 2.1 กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 2.2 กํากับ ติดตาม และใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 



54 

 2.3 เสนอสถานศึกษาแตงต้ังคณะบุคคลทําหนาที่ตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 3. ใหสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 4. ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ

เรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนสถานศึกษา ทองถ่ิน และ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 5. ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึง

หลักการและครอบคลุมในเรื่องตอไปน้ี 

 5.1 เปนแผนยุทธศาสตรที่ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหา และความจําเปน

อยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

 5.2 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาได

อยางตอเน่ืองชัดเจน และเปนรูปธรรม 

 5.3 กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได 

ใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

 5.4 กําหนดแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

 5.5 กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียนรับผิดชอบและ

ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.6 กําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทางใหบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคลากรใน

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 5.7 กําหนดการจัดงบประมาณและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. ใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้ง มี

การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเน่ือง และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

 7. ใหคณะบุคคลที่โรงเรียนแตงต้ังตามขอ 2.3 ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนและ

รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหทําอยางตอเน่ือง เพื่อ

นําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 8. ใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงช้ันที่หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

ไดรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการและวิธีการที่ได

มาตรฐาน 
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 9. ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมาย ที่

กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พรอมหลักฐานขอมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิตาม

ขอ 8 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 37) ไดสรุปแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไวดังน้ี 

 1. จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2. กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตาม 

มาตรฐาน การศึกษา และตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา

หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 3. ใหสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 4. ใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ

เรียนรู กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนสถานศึกษา ทองถ่ิน และ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 5. ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึง

หลักการและครอบคลุมในเรื่องตอไปน้ี 

 5.1 เปนแผนยุทธศาสตรที่ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหา และความจําเปน

อยางเปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ 

 5.2 กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาได

อยางตอเน่ืองชัดเจน และเปนรูปธรรม 

 5.3 กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได 

ใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

5.4 กําหนดแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

5.5 กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียน

รับผิดชอบและดําเนินงานตามทีก่ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

5.6 กําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทางใหบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคลากรใน

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

5.7 กําหนดการจัดงบประมาณและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 6. ใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้ง มี

การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเน่ือง และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
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 7. ใหคณะบุคคลที่โรงเรียนแตงต้ังตามขอ 2.3 ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนและ

รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหทําอยางตอเน่ือง เพื่อ

นําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 8. ใหสถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงช้ันที่หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กําหนด ไดรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชาแกนหลัก และคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการ

และวิธีการที่ไดมาตรฐาน 

 9. ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมาย ที่

กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พรอมหลักฐานขอมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิตาม

ขอ 8 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 37) ไดสรุปแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไวดังน้ี 

 1. จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2 กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษา และตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

วีระวัฒน อุทัยรัตน และ เฉลิมชัย หาญกลา (2546, หนา 52-53) กลาววา การดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ตองมีการดําเนินงานที่เปนข้ันตอนชัดเจน ดังน้ี 

 1. ข้ันการเตรียมการ 

 1.1 การเตรียมความพรอมของบุคลากร โดยการพัฒนาใหความรูความเขาใจ และ

เจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ 

 1.2 กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางจริงจัง โดยมีผูบริหารเปนหลักสําคัญ 

 2. ข้ันการดําเนินการ เปนการประยุกตใชวงจรการบริหารคุณภาพ PDCA ใหเขากับการ

ทํางานตามปกติของสถานศึกษา เพื่อใหทุกๆฝาย รวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติรวมกันตรวจสอบ 

และรวมกันปรับปรุง ทั้งน้ี เพื่อจุดมุงหมายหลักที่สําคัญก็คือ การจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมี

คุณภาพ ในข้ันดําเนินการ แบงออกเปนข้ันตอนยอยตามวงจรการบริหารคุณภาพ ดังน้ี 

 2.1 การวางแผน (Plan) สถานศึกษาตองมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี

ความชัดเจน เพื่อจะไดนําไปสูการปฏิบัติที่ตรงกับความตองการของสถานศึกษาโดยเริ่มตนจากการ

กําหนดเปาหมายที่แสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพที่พึงประสงคของสถานศึกษาเปนเบื้องตน

เสียกอน เพื่อใชเปนแนวทางหรือทิศทางสําหรับการปฏิบัติตนของสถานศึกษาแตละแหง 

 2.2 การปฏิบัติตามแผน (Do) เปนการรวมกันของบุคคลในการดําเนินงานตามแผนที่

กําหนดไว โดยมีผูบริหารใหการสงเสริม สนับสนุน นิเทศ และติดตามกํากับอยางจริงจัง 
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 2.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) ในขณะที่สถานศึกษามีการดําเนินงานตาม

แผน จะตองมีการตรวจสอบประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อพิจารณาวาการดําเนินงานเปนไปตามทิศทาง

ที่ตองการหรือไม มีสิ่งใดที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไข จะไดดําเนินการตอไป 

 2.4 การปรับปรุงงาน (Act) ถือไดวาเปนข้ันตอนยอยสุดทายในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในข้ันน้ีผูที่เกี่ยวของทุกฝายจะตองนําผลจากการตรวจสอบและ

ประเมินผลที่ผานการวิเคราะห สังเคราะหมาแลวไปใชในการพัฒนางานในสวนของตนเองตอไป 

เพื่อใหมีความใกลเคียงกับเปาหมายที่ตองการใหมากที่สุด นอกจากน้ันอาจนําผลการตรวจสอบและ

ประเมินไปใชเพื่อการวางแผนในระยะตอไป 

 3. ข้ันการรายงาน เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพ

ตามเปาหมายของสถานศึกษาในแผนตาง ๆ แลว จะตองมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งน้ีเพื่อเปนการแสดงความ

รับผิดชอบตอการจัดการศึกษาที่สามารถแสดงผลในเชิงคุณภาพที่บุคคลทั่วไปมีโอกาสในการ

ตรวจสอบได ตลอดจนยังแสดงใหเห็นถึงความพรอมตอการรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

 

2.4 สภาพพื้นที่ทําการวิจัย  

 2.4.1 ประวัติและอํานาจหนาท่ี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2   เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดําเนินการบริหารจัดการการศึกษาในสวน

ภูมิภาค มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการสงเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีอํานาจหนาที่ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีอํานาจหนาที่

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลองกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน

เขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
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 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 

ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ

หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 2.4 ท่ีต้ัง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 เลขที่ 219 ถนนศรีรัตน อําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร 32130 

 

โครงสรางการบริหารงาน 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 

อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

สถานศึกษา (223 โรงเรียน) 
 



59 

ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

1. ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา 

   พื้นที่เขตบริการจัดการศึกษา 5  อําเภอ 

   สถานศึกษา 223  โรงเรียน 

   ขนาดโรงเรียน  

 ขนาดเล็ก   นักเรียน  < 120  คน 106  โรงเรียน 

 ขนาดกลาง นักเรียน  121 – 499  คน 115  โรงเรียน 

 ขนาดใหญ นักเรียน  500 – 1,499  คน 2  โรงเรียน 

 ขนาดพิเศษ นักเรียน  1500  คนข้ึนไป -  โรงเรียน 

   นักเรียน          32,967  คน 

   ผูบริหารสถานศึกษา ( ผูอํานวยการโรงเรียน 210 คน, รอง ผอ.

โรงเรียน 13)        

223  คน 

   ขาราชการคร ู(จ.18)          1,951  คน 

 

2. ขอมูลการบริหารจัดการเครอืขายโรงเรียน  จํานวน 15 เครือขาย 
 

   อําเภอชุมพลบุรี จํานวน  50  โรงเรียน 

 เครือขายชุมพลบุรี 1   จํานวน 18  โรงเรียน 

 เครือขายชุมพลบุรี 2   จํานวน 15  โรงเรียน 

 เครือขายชุมพลบุรี 3   จํานวน 17  โรงเรียน 

   อําเภอทาตูม จํานวน  65  โรงเรียน 

 เครือขายทาตูม 1    จํานวน 13  โรงเรียน 

 เครือขายทาตูม 2    จํานวน 17  โรงเรียน 

 เครือขายทาตูม 3    จํานวน 18  โรงเรียน 

 เครือขายทาตูม 4    จํานวน 17  โรงเรียน 

   อําเภอรัตนบุร ี จํานวน  55  โรงเรียน 

 เครือขายรัตนบุรี 1    จํานวน 14  โรงเรียน 

 เครือขายรัตนบุรี 2    จํานวน 14  โรงเรียน 

 เครือขายรัตนบุรี 3 จํานวน 16  โรงเรียน 

 เครือขายรัตนบุรี 4 จํานวน 11  โรงเรียน 
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   อําเภอสนม  จํานวน  30  โรงเรียน 

 เครือขายสนม 1 จํานวน 14  โรงเรียน 

 เครือขายสนม 2 จํานวน 16  โรงเรียน 

   อําเภอโนนนารายณ  จํานวน  23  โรงเรียน 

 เครือขายโนนนารายณ 1   จํานวน 12  โรงเรียน 

 เครือขายโนนนารายณ 2 จํานวน 11  โรงเรียน 
 

3. ขอมูลบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    1  คน 

   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 7  คน 

   ศึกษานิเทศก               16  คน 

   บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)  40  คน 

   ลูกจางประจํา       2  คน 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

นงนุช ลําพูน (2550, หนา 74) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลตําบลนาสารและเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยสรุปได

ดังน้ี 1. ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลนาสารและเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี 

จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามตัวแปร คือ ดานสถานภาพตามตําแหนงและหนาที่ ดานขนาดของ

โรงเรียน และดานประสบการในการปฏิบัติงานในโรงเรียนในภาพรวม อยูในระดับมากทุกดาน        

2. ผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติการสอนที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นในการบริหารงานใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลนาสร และเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวม

ดานรายไดไมแตกตางกัน ผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติการสอน ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนที่ตางกัน ที่มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ตําบลนาสารและเทศบาลเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมและรายไดไมแตกตางกัน 

ผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติการสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลนาสารและเทศบาลเมืองสุราษฎร

ธานี จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมและรายไดไมแตกตางกัน" 
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ดารัตน พิมพอุบล (2550, หนา 66) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด” ผลการวิจัย

พบวา 1. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอนและครูวิชาการ โดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การ

ประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การนิเทศภายใน และการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จําแนกตามสถานภาพ 

โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียน

การสอน และดานการวัดและประเมินผลการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ทรงเพชร ใจทน (2551, หนา 71) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานขนาดเล็กในอําเภอพาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2”ผลการศึกษา

พบวา การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรมีการปฏิบัติในระดับมาก แนวทางการพัฒนา คือ 

สถานศึกษาควรจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของ ไดเขาใจในเน้ือหาและ

สาระหลักสูตร ดานงานการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แนวทางการพัฒนา คือ 

สถานศึกษาควรสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดานงานการ

ประเมินผลการเรียนมีการปฏิบัติในระดับมาก แนวทางการพัฒนา คือ การวัดผลประเมินผลการเรียน

ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและควรมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูใหครบทั้ง 8 สาระการ

เรียนรู ดานการบริหารงานการนิเทศภายในมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนา คือ ให

ผูบริหารทําการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองเพื่อติดตามการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ดวย และ

ใหครูมีสวนรวมในการวางแผนการปฏิบัติงานในการนิเทศภายใน สวนงานวิจัยและพัฒนามีการปฏิบัติ

ในระดับปานกลาง แนวทางการพัฒนาคือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน และสถานศึกษาควรจัดหางบประมาณมาสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทํา

การวิจัยในช้ันเรียนอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

สุริยันต อินทเจริญศานต (2551, หนา 49) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2” พบวา โดย

ภาพรวมทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
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พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  ดานการนิเทศ

การศึกษาและดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบวา สภาพการบริหารงาน

วิชาการอยูในระดับมากทุกดานและปญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี

ปญหาในระดับนอยและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการที่เสนอแนะมากที่สุด คือ พัฒนาครูใหมี

ความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและถูกตอง และ

รองลงมาคือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 

ณรงคศักด์ิ หงษคํา (2551, หนา 48) ไดวิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5” ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การจัดการ

เรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา รองลงมาคือ ดานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา และ

ดานการบริหารหลักสูตร 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของขาราชการครูที่มีตอสภาพการ

บริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

พบวา ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและดานการ

บริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการนิเทศการศึกษาไมแตกตางกัน สวนดาน

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขาราชการครูที่

มีเพศและประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน ไม

แตกตางกัน 

กิตติศักด์ิ โคตรมิตร (2551, หนา 45-46) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานหลักสูตรและการ

บริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ดานการนิเทศภายใน และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบ

การในการบริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ไมแตกตางกัน สวนผูบริหารสถานศึกษาที่บริหารโรงเรียน

ขนาดตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ .01 

ขอเสนอแนะ ไดแก จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

เปดเผยตอสาธารณชน ควรมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง ควรจัดอบรมใหความรูแก

คร ูจัดกระบวนการเรียนรูใหเปนระบบและมีการพัฒนาใหมากข้ึน ครูควรใชการวัดผลและประเมินผล

ที่หลากหลายและผูบริหารควรนิเทศในเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ 

ปรชีัย โลชัย (2552, หนา 38-40) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2” พบวา 1. ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามทัศนะของหัวหนางานวิชาการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ยะลาเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู   

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม

ทัศนะของหัวหนางานวิชาการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 จําแนกตามวุฒิ

ทางการศึกษา อายุและประสบการณในการดํารงตําแหนงหัวหนางานวิชาการสถานศึกษาตางกันโดย

ภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน สวนหัวหนางานวิชาการสถานศึกษาที่มีประสบการณในการ

ดํารงตําแหนง 1-5 ปและมากวา 15 ป มีทัศนะตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับดานอื่นไมมีความแตกตางกัน  

3. ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามทัศนะของ

หัวหนางานวิชาการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 ไดแก ครูขาดความรูไม

เขาใจเรื่องหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูยังไมเปนระบบและมีการพัฒนานอย ครูใชการวัดผล

และประเมินผลไมหลากหลาย ผูบริหารสถานศึกษาไมไดนิเทศในเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ

และตอเน่ืองและบุคลากรยังขาดความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 4. ขอเสนอแนะการ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามทัศนะของหัวหนางานวิชาการสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 ไดแก ควรจัดอบรมใหความรูแกครู จัดกระบวนการเรียนรู

ใหเปนระบบและมีการพัฒนาใหมากข้ึน ครูควรใชการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและผูบริหาร

ควรนิเทศในเรื่องกระบวนการเรียนรูที่เปนระบบ 

สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554,  หนา 64) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอเบตง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15” 
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พบวา 1. ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอ

เบตง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน 2. ผลการ

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอเบตง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จําแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณการทํางาน พบวา ครูผูสอนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณการทํางาน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหาร งานวิชาการของผูบริหารไม

แตกตางกัน แตครูผูสอนที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหาร งานวิชาการของผูบริหาร

แตกตางกัน 

พนัส ดวงเอก (2555, หนา 33-36) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวา  

 1. ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ

โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ยกเวนรายขอ ดานการเรียนการสอน เรื่องการสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย อยูในระดับปานกลาง  

 2. ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูวิชาการ 

ที่มีเพศตางกัน โดยรวม รายดาน และรายขอสวนใหญอยูในระดับมาก และสวนใหญไมแตกตางกัน 

ยกเวนรายขอในเรื่อง การจัดทําแผนการนิเทศการใชหลักสูตร การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย การสงเสริมใหมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และการสงเสริมผูเกี่ยวของทุกฝายประเมินการใชหลักสูตรเปนระยะ แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูวิชาการ

ที่มีประสบการณตางกัน โดยรวม และรายขอสวนใหญ อยูในระดับมาก และสวนใหญไมแตกตางกัน 

ยกเวนรายขอในเรื่อง การประสาน สงเสริม สนับสนุนการใช และการบริหารหลักสูตร การใหครู

วิเคราะหเน้ือหาสาระ หลักสูตร กอนจัดการเรียนการสอน และการเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมใน

การวัด และประเมินผล แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการวิเคราะหความ

ตองการความสนใจของผูเรียน และผูปกครอง แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นของครูวิชาการ

ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกันโดยรวม รายดาน และรายขอ สวนใหญอยูในระดับมาก และ

สวนใหญไมแตกตางกัน ยกเวนรายขอในเรื่อง การมีคําสั่งแตคณะดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตร การ

วิเคราะหความตองการ ความสนใจของผูเรียน ชุมชน และผูปกครอง การเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผล แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



65 

 5. ครูวิชาการ เห็นวา การบริหารงานวิชาการ มีปญหาสําคัญ คือ ครูมีภาระงานนอกเหนือจาก

การสอนมาก ครูสอนไมตรงกับวิชาเอก การจัดพิมพหนังสือเรียนไมทันการสงลาชา และการไดรับ

จัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการ โดยไดเสนอแนะวา ผูบริหารควรจัดครูเขาช้ันเรียน

ตามความรูความสามารถของครูผูสอน ควรสงเสริมใหครูจัดทํางานวิจัยและควรสงเสริมการจัดทําสื่อ

เทคโนโลยีการสอน 

 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาและใชแนวคิดการบริหารงานวิชาการตามหลักสูตรผูชวย

ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู เพื่อเขา

สูตําแหนงสายงานผูบริหารในสถานศึกษาปงบประมาณ 2547 ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547, หนา 2) ซึ่งกําหนดความรูเฉพาะตําแหนงในงานดานวิชาการออกเปน 6 

ดาน ดังภาพประกอบ 2.2 มีดังน้ี 

 

  ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

(Independent Variable)            (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. ระดับการศึกษา 

3. ประสบการณในการบริหารงาน 

 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

ใน 6 ดาน ดังน้ี 
 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร    

2. ดานการจัดการเรียนการสอน  

3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  

4. ดานการนิเทศภายใน       

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา  

6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร (Population) 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 210 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 13 คน (ป

การศึกษา 2557) รวมทั้งสิ้น จํานวน 223 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) 

ไดแก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 2 จํานวน 143 คน (ปการศึกษา 2557) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Taro 

Yamane) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หนา 40) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง ทั้งสิ้น จํานวน 143 คน  

 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi Stage Sampling) ดังน้ี 

 1) กําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) โดยใชสูตรของยามาเน (Taro Yamane) คือ 
 

n     =             N   

                               1 + N (e)2 

 เมื่อ n    แทน  จํานวนขนาดตัวอยางที่ตองการ 

 N   แทน จํานวนประชากรทั้งหมด = 223 คน 
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                      e   แทน คาสัดสวนทีต่องการใหคาสัดสวนจากตัวอยางแตกตางจากคาสัดสวน

ของประชากรไมเกิน .05 ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  

แทนคาในสูตร   =        223 

      1+223 (0.05)2 

              =  143.133 

ดังน้ัน ปดเศษทศนิยมจะไดจํานวนกลุมตัวอยาง 143 คน 

2)  เมื่อผูวิจัยไดขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 143 คน แลว นํามาหาอัตราสวนของ

ผูบริหารสถานศึกษา (Proportional to Size) เพื่อหากลุมตัวอยางแยกตามอําเภอ (กัลยา วานิชยบัญชา,  

2548, หนา 18)  ตามสูตรน้ี 

    
n

N

Ni
n1 

 
  เมื่อ  n1  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง    

   Ni  แทน  จํานวนประชากร 

   n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางรวม 

   N  แทน  จํานวนประชากรทั้งหมด 

 จึงทําใหไดกลุมตัวอยางในการวิจัย จําแนกตามอําเภอ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ ประชากร กลุมตัวอยาง 

อําเภอชุมพลบุร ี 50 32 

อําเภอทาตูม 65 42 

อําเภอรัตนบุร ี 55 35 

อําเภอสนม 30 19 

อําเภอโนนนารายณ 23 15 

รวม 223 143 
 

3) วิธีการสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ

จับสลาก (Lottery Method) แบบไมทดแทนจน จากบัญชีรายช่ือ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จนไดครบตามจํานวนผูบริหารสถานศึกษาของแตละ

อําเภอที่คํานวณไวในตารางที่ 3.1 
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3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่สรางข้ึนเอง โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 

ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณในการบริหารงาน โดยเปนลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ใน 6 ดาน ไดแก 1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร   

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 4. ดานการนิเทศภายใน      

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งขอคําถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยการสรางคําถามตามแนวของ Likert Scale มี 

คําตอบใหเลือกตามระดับความคิดเห็น จํานวน 5 ระดับ และมีเกณฑการใหคา ดังน้ี  

5 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   

2 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 เปนแบบสอบถามปลายเปด 

  

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.4.1 การสรางเครื่องมือ  

การสรางเครื่องมือในการวิจัยไดมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โครงสรางการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เพื่อนํามาสรางกรอบ

แนวคิดในการวิจัย   

 2) ศึกษาวิธีสรางเครื่องมือแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 

3) กําหนดกรอบเน้ือหาของแบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย 

4) สรางแบบสอบถามและกําหนดเกณฑการใหคะแนนแลวนําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา

และผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) 
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5) นําแบบสอบถามที่ผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลว มาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึน

โดยอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนําอีกครั้ง กอนนําไปตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ 

3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จแลว นําไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตามข้ันตอน ดังน้ี 

1) การหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเสนอตอ

อาจารยที่ปรึกษาแลวสงใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย 

 (1) นางจารุวรรณ เวียงนนท  

- เปนผูเช่ียวชาญดานภาษา และพิจารณาความสอดคลอง 

- วุฒิการศึกษา กศ.บ. (สาขาภาษาไทย)  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

- ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมสาระภาษาไทย โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 

  (2) ผูชวยศาสตราจารย สุนทร อาจนิยม 

- เปนผูเช่ียวชาญดานโครงสรางเน้ือหา และพิจารณาความสอดคลอง 

- วุฒิการศึกษา กศ.ม. (สาขา บริหารการศึกษา)  

- ตําแหนง อาจารยพิเศษประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตรอยเอ็ด 

 (3) นางสิริลักษณ กลางสุข 

- เปนผูเช่ียวชาญดานภาษาและสถิติ และพิจารณาความสอดคลอง 

- วุฒกิารศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร) กศ.ม. (สาขา การวิจัยการศึกษา) 

- ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ค.ศ. 3 โรงเรียนขัตติยะวงษา ตําเหนือเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 เพื่อตรวจสอบในดานความตรงของเน้ือหา รูปแบบของแบบสอบถาม (Format) 

ความเหมาะสมดานภาษา (Wording) ความสมบูรณของคําช้ีแจง และความเหมาะสมของการใชเวลา

ในการตอบแบบสอบถาม เมื่อรับเครื่องมือกลับคืนจากผูเช่ียวชาญแลวนําขอแกไขทั้งหมดมาปรับปรุง

แกไขใหสมบูรณย่ิงข้ึนตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครั้งหน่ึง ได

คาดัชนีความสอดคลอง = 1.00 (รายละเอียดอยูในภาคผนวก ฉ) 

 2) การหาความเที่ยงตรงของเน้ือหา  (Reliability) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป

ทดลองใช (Try – Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางทีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร วิเคราะหหา

คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 

Cronbach ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซึ่งไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟามีคาเทากับ 0.92 คือ 
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เมื่อ   แทน    สัมประสิทธ์ิของความเที่ยง 

 k แทน    จํานวนของเครื่องมือวัด 

  S2
i
 แทน    ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

  S2
t
 แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 3) นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวนําปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ กอนนําเครื่องมือ

ไปเก็บรวบรวมขอมูล 

4) จัดพิมพเครื่องมือเปนฉบับจริงและนําไปใชเก็บรวมรวมขอมูลตอไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

 3.5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

ไปถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 3.5.2 ขอหนังสือและนําหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 ถึงผูบริหารหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 3.5.3 ผลการดําเนินการเก็บขอมูลไดรับแบบสอบถามกลับคืน ทั้งสิ้น 143 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล  

 3.6.1นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ของแบบสอบถาม 

3.6.2 นําขอมูลที่ไดรับกลับคืนมาลงรหัส แลวบันทึกคะแนน และวิเคราะหขอมูลดวย

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป รวมทั้งใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการบริหารงาน วิเคราะหโดยการใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  

คารอยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ใน 6 ดาน ไดแก  1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร   

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 4. ดานการนิเทศภายใน      

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะหโดยการ



 

71 
 

 

ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายขอมูล ซึ่ง

กําหนดเกณฑคาเฉลี่ยในการประเมิน (ธีระศักด์ิ อุนอารมณ, 2549, หนา 65) ดังน้ี  

 คาเฉลี่ย    ความหมาย 

4.51-5.00 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

3.51-4.50 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

2.51-3.50 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

1.51-2.50 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

1.00-1.50 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาฯ (Inferential Statistic)      

 1) สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 แลขอที่ 2 เพื่อ

เปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ และระดับการศึกษาตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ในแตละดาน 

2) สถิติวิเคราะหคาเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 

of Variance) ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 คือ เปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาที่มี ประสบการณในการ

บริหารงาน ตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ในแตละดาน ซึ่งเปนตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมข้ึนไปที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี แลวนําเสนอดังน้ี  

 1) แยกคัดกรอง ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ในแตละดาน 

 2) นําขอเสนอแนะ ตามขอ 1 มาแจกแจงความถ่ี 

  3) สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ในแตละดาน 

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

3.7.1 สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

     1)  สถิติการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  คือ 

   IOC    =     
N
R  

IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง 

R หมายถึง คะแนนรวมของผูเช่ียวชาญ 
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N หมายถึง จํานวนผูเช่ียวชาญ 

     2) การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) คือ 








  2
t

t
i

s
s

1
1k

kα                                       

เมื่อ α หมายถึง คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 

K หมายถึง จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

S
2

i
 หมายถึง ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ 

S
2

t
 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 3.7.2 สถิติพ้ืนฐาน 

     1)  ความถ่ี (Frequency) 

     2) คารอยละ (Percentage)  มีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

    P  =  100
N
f   

 

เมื่อ P หมายถึง รอยละ 

f หมายถึง ความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

N หมายถึง จํานวนความถ่ีทัง้หมด 

   3) คาเฉลี่ย (Mean = X ) มีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

    X   = 
N

X  

เมื่อ X  หมายถึง คะแนนเฉลี่ย 

X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

N หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 

  4) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) มีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

             
1)N(N

X)(XN
S.D.

22


   

เมื่อ S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N หมายถึง จํานวนคน 

X หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

X2 หมายถึง ผลรวมกําลังสองของคะแนนในกลุม 
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       5) สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตาง 2 กลุมใช t-test และ 3 กลุมใช F-test 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางก็ทดสอบรายคูตามวิธีของ เชฟเฟ (Scheffé) 

5.1 คา t-test  (Independent  sample  t-test)  มีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 

   t  =  

2

2
2

1

2
1

1

n
S

n
S

XX 2




 

เมื่อ t หมายถึง คาท-ีเทสต (t-test Independent) โดยที่ df = n1+n2-2 

X 1, X 2 หมายถึง คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 
2
1S , 2

2S  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 

N1, N2 หมายถึง จํานวนคะแนนของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 ตามลําดับ 

 5.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test  

    F  =  
wMS
bMS

 

เมื่อ F หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 

MS(b) หมายถึง คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  

(Mean Square between Groups) 

MS(w) หมายถึง คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 

(Mean Square within Groups) 

 
 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

การวิจัย เรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ

หัวขอ ดังน้ี 

 4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.2 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของสัญลักษณ เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแปลความหมายและ

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไดถูกตองไว ดังน้ี 

          X   แทน คาเฉลี่ย  (Mean) 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n    แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

t  แทน สถิติทดสอบที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญตามการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 

F  แทน สถิติทดสอบที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญตามการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 

df  แทน   ช้ันความเปนอิสระ (Degreef of Freedom) 

SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

MS   แทน คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Square) 

Sig  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance)  

*       แทน   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4.2 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัย เรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูตามลําดับหัวขอ ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารงาน โดยหาคาความถ่ี (Frequency และ

รอยละ (Percentage) 
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  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ใน  6  ดาน ไดแก ดานการจัดหลักสูตร

และการนําหลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการสอนดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการ

นิเทศการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และดานการพัฒนาบุคลากร

ทางการสอน โดยหาคาเฉลี่ย (X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

   ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหแนวทางตามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห (Description analytical) 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณในการบริหารงาน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางที่ 4.1-4.3 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

                  ชาย 120 83.92 

                  หญิง 23 16.08 

รวม 143 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 120 คน  คิดเปน

รอยละ 83.92 และเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 16.08  
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ตารางท่ี 4.2 จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

 ปริญญาตรี 65 45.45 

 สูงกวาปริญญาตรี 78 54.55 

รวม 143 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 54.55 และระดับปริญญาตรี จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 45.45  

 

ตารางท่ี 4.3  จํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณในการ

บริหารงาน 
 

ประสบการณในการบริหารงาน จํานวน (คน) รอยละ 

1 – 5 ป 25 17.48 

6 - 10 ป  64 44.76 

11 ปข้ึนไป 54 37.76 

รวม 143 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการบริหารงาน 

ระหวาง 6 - 10 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 44.76 รองลงมาคือ มีประสบการณในการบริหารงาน 

11 ปข้ึนไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 37.76 และมีประสบการณในการบริหารงาน 1 – 5 ป จํานวน 25 

คน คิดเปนรอยละ 17.48 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2   

 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางที่ 4.4 – 4.10 

 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

โดยรวมและรายดาน 
 

ดาน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3.81 0.77 มาก 4 

ดานการจัดการเรียนการสอน 4.05 0.75 มาก 1 

ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3.55 0.80 มาก 6 

ดานการนิเทศภายใน 3.65 0.75 มาก 5 

ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.98 0.74 มาก 2 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.97 0.74 มาก 3 

โดยรวม 3.71 0.76 มาก - 
            

 จากตารางที่ 4.4 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาตํ่าสุด 

ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู 
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 ตารางท่ี 4.5  คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โดยรวม และรายขอ 
 

ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. สงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับทองถ่ิน และครอบคลุมความ

ตองการของผูเรียน ชุมชนและสังคม  4.06 0.84 มาก 1 

2. สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาครูผูปกครอง ชุมชน และ

นักเรียน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 3.77 0.77 มาก 6 

3. สงเสริมการจัดทําหลักสูตรโดยการบูรณาการเน้ือหาสาระการ

เรียนรูทั้งในกลุมสาระเดียวกันและระหวางกลุมสาระ 3.87 0.64 มาก 3 

4. จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาแก

นักเรียน ผูปกครองชุมชน และผูเกี่ยวของ 3.62 0.86 มาก 7 

5. กํากับดูแลใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตร

สถานศึกษา 3.97 0.79 มาก 2 

6. จัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 3.79 0.85 มาก 5 

7. จัดใหมีการรวบรวมและเผยแพรผลการดําเนินงานการใช

หลักสูตรแกผูเกี่ยวของ 3.54 0.82 มาก 8 

8. สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเน่ือง 3.87 0.72 มาก 4 

โดยรวม 3.81 0.77 มาก - 
          

 จากตารางที่ 4.5 พบวา  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โดยรวม มีการปฏิบัติ   

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มคีาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

“สงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับทองถ่ิน และครอบคลุม

ความตองการของผูเรียน ชุมชนและสังคม” รองลงมาคือ “กํากับดูแลใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม

หลักสูตรสถานศึกษา” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด “จัดใหมีการรวบรวมและเผยแพรผลการดําเนินงานการใช

หลักสูตรแกผูเกี่ยวของ” 
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 ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการจัดการเรียน

การสอน โดยรวม และรายขอ 
 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีสวนรวม

คิดและลงมือปฏิบัติจริง 3.18 0.68 

 

มาก 2 

2. สงเสริมใหครูใชวิธีสอนที่ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ

วิเคราะหและการแกไขปญหา แกนักเรียน 4.06 0.76 มาก 5 

3. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดคนควาหาความรู

ดวยตนเองจากแหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 4.05 0.82 มาก 6 

4. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งภายในวิชา และ

เช่ือมโยงกับวิชาอื่น ในรูปแบบที่หลากหลาย 3.69 0.80 มาก 8 

5.  กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค 4.27 0.83 มาก 1 

6. สงเสริมใหการแนะแนวเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน 3.97 0.79 มาก 7 

7. สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนอยาง

หลากหลายและตอเน่ือง 4.09 0.68 มาก 4 

8. กํากับดูแลใหมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนการสอน 4.15 0.76 มาก 3 

9. สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิปญญาทองถ่ินมีสวน

รวมในการจัดการเรียนการสอน 3.84 0.60 มาก 10 

10.กํากับดูแลใหมีการรวมมือระหวางครูกับผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน 3.91 0.76 มาก 9 

โดยรวม 4.05 0.75 มาก - 
            

  จากตารางที่ 4.6 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด “กํากับดูแลใหครู

จัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค” รองลงมาคือ 

“สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีสวนรวมคิดและลงมือปฏิบัติจรงิ” และขอที่มคีาเฉลี่ยตํ่า

ที่สุด คือ “สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน” 
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 ตารางท่ี 4.7คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู โดยรวม และรายขอ 
 

ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. กําหนดใหการวิจัยเปนนโยบายของโรงเรียนและมี

คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบประจํา 3.64 0.89 

 

มาก 3 

2. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัย

ในช้ันเรียนอยางตอเน่ือง 3.79 0.81 มาก 2 

3.  สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทําวิจัยใน

ช้ันเรียน 3.55 0.75 มาก 5 

4 . สงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจัยไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3.87 0.70 มาก 1 

5.  ใหคําปรึกษา ชวยเหลือในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการทํา

วิจัยในช้ันเรียน 3.56 0.80 มาก 4 

6. เปนตัวอยางในการวิจัย โดยดําเนินการวิจัยเอง หรือมีสวน

รวมการวิจัยในโครงการวิจัยทางการศึกษา 3.31 0.79 ปานกลาง 7 

7. ใหการยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ  แกครูที่มีผลงาน

การวิจัย 3.29 0.80 ปานกลาง 8 

8. สนับสนุนใหมีการจัดแสดง และเผยแพรผลงานการวิจัย

ของคร ู 3.39 0.86 ปานกลาง 6 

โดยรวม 3.55 0.80 มาก - 
            

  จากตารางที่ 4.7 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยรวม 

มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากหาขอ และขอที่มี

การปฏิบัติอยูในระดับปานกลางสามขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “ใหคําปรึกษา ชวยเหลือในการแกไข

ปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน” รองลงมาคือ “สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความสามารถใน

การทําวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเน่ือง” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ “ใหการยกยอง หรือใหรางวัลใน

รูปแบบตาง ๆ แกครูที่มีผลงานการวิจัย” 
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ตารางท่ี  4.8 คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

ดานการนิเทศภายใน โดยรวม และรายขอ 
 

ดานการนิเทศภายใน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 3.73 0.68 

 

มาก 1 

2. สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการ

วางแผนการนิเทศภายใน 3.70 0.91 มาก 2 

3. จัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง 3.58 0.74 มาก 8 

4. สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดทําเครื่องมือสําหรับ

การนิเทศภายใน 3.69 0.66 มาก 3 

5.  สงเสริมใหมีการนิเทศภายในดวยรูปแบบและวิธีการ

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ 3.62 0.75 มาก 6 

6. สงเสริมใหบุคลากรทุกคนเปนผูนิเทศและผูรับการ

นิเทศ ตามความสามารถเฉพาะตัว 3.60 0.70 มาก 7 

7. กํากับติดตามใหมีการประเมินผลและสรุปผลการ

นิเทศภายใน 3.66 0.76 มาก 4 

8.ปรับปรุงวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับปญหา 3.64 0.78 มาก 5 

โดยรวม 3.65 0.75 มาก - 
             

 จากตารางที่ 4.8 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการนิเทศภายใน โดยรวม มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก เมือ่พิจารณารายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ “สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน” รองลงมาคือ 

“สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน” และขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด คือ “จัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง” 
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  ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดาน

การวัดและประเมินผลการศึกษา โดยรวม และรายขอ 
 

ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. มีการกําหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลของโรงเรียน 4.00 0.76 

 

มาก 5 

2. ควบคุมดูแล ใหการวัดและประเมินผลเปนไปตามนโยบาย 

ระเบียบ แนวปฏิบัติที่โรงเรียนกําหนด 4.04 0.72 มาก 4 

3. สงเสริมใหครูจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูให

สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 4.09 0.74 มาก 2 

4.สงเสริมใหครูจัดการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน

ดวยวิธีที่หลากหลาย และเหมาะสม 4.08 0.66 มาก 3 

5. สงเสริมใหครูวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง 4.13 0.75 มาก 1 

6.กํากับ ดูแลใหครูสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่

มีคุณภาพไดมาตรฐาน 3.76 0.70 มาก 8 

7.  กํากับดูแลใหครูนําผลการวัดและการประเมินมาใชแกไข

ขอบกพรองของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 3.88 0.83 มาก 

 

7 

8. กําหนดรูปแบบและระยะเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผลการ

เรียนรู แกผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ 3.86 0.74 มาก 
6 

โดยรวม 3.98 0.74 มาก - 
              

 จากตารางที่ 4.9 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยรวม มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

“สงเสริมใหครูวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง” รองลงมาคือ “สงเสริมใหครู

จัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครอบคลุม

มาตรฐานการศึกษา” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ “กํากับ ดูแลใหครูสรางเครื่องมือวัดผลและ

ประเมินผลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน” 



83 
 

 

ตารางท่ี4.10 คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม และรายขอ 
 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. สรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพของ

โรงเรียนแกผูเกี่ยวของ 4.01 0.69 

 

มาก 5 

2. กําหนดโครงสรางและแนวทางการบริหารภายใน

โรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา 4.04 0.71 มาก 4 

3. จัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอ ตอการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 4.09 0.74 มาก 2 

4. กํากับดูแลการกําหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับ

สถานศึกษาอยางครอบคลุมและเหมาะสม 4.08 0.68 มาก 3 

5. กํากับดูแลการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี

ความชัดเจน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับ

สถานศึกษา 4.13 0.75 มาก 2 

6. กํากับ ติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 3.76 0.70 มาก 8 

7. สงเสริมใหคร ูนักเรียน ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 3.88 0.68 มาก 6 

8. จัดใหมีการตรวจสอบ ทบทวนและจัดทํารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ

และเปดเผยตอสาธารณชน 3.82 0.80 มาก 10 

9. นําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 3.86 0.81 มาก 7 

10. เตรียมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 4.03 0.85 มาก 1 

โดยรวม 3.97 0.74 มาก - 
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 จากตารางที่ 4.10 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ “เตรียมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงาน

ภายนอก” รองลงมาคือ “กํากับดูแลการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีความชัดเจน และ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ “จัดใหมีการตรวจสอบ 

ทบทวนและจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ

สาธารณชน”  
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 ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการในการบริหารงานตางกัน มีการ

บริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 2 แตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางที่ 4.11-4.16 

 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามเพศ 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพศ (n=143) 

  ชาย (n=120)  หญิง (n=23) 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3.78 0.74 มาก 3.84 0.82 มาก 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.02 0.71 มาก 4.08 0.78 มาก 

3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3.54 0.81 มาก 3.56 0.79 มาก 

4. ดานการนิเทศภายใน 3.60 0.82 มาก 3.70 0.68 มาก 

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.94 0.77 มาก 4.02 0.70 มาก 

6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.68 0.78 มาก 3.74 0.74 มาก 

รวม 3.76 0.77 มาก 3.82 0.75 มาก 
 

จากตารางที่ 4.11 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายแลเพศหญิง มีการบริหารงาน

วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมากมากเชนเดียวกัน โดยเพศหญิง มีระดับการปฏิบัติมากวาเพศชาย

ตามคาเฉลี่ย 

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังตอไปน้ี (ดูตารางที่ 4.11) 

  ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายแลเพศหญิง 

มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายแลเพศหญิง มีการ

บริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 2 ดานการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
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  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายแลเพศหญิง มี

การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ดานการนิเทศภายใน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายแลเพศหญิง มีการบริหารงาน

วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดาน

การนิเทศภายใน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายแลเพศหญิง มี

การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายแลเพศหญิง มี

การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.12 การเปรียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

จําแนกตามเพศ 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพศ (n=143) 

t Sig ชาย (n=120) หญิง (n=23) 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3.78 0.74 3.84 0.82 0.21 .64 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.02 0.71 4.08 0.78 0.69 .53 

3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3.54 0.81 3.56 0.79 0.86 .22 

4. ดานการนิเทศภายใน 3.60 0.82 3.70 0.68 0.74 .48 

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.94 0.77 4.02 0.70 0.54 .72 

6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.68 0.78 3.74 0.74 0.66 .52 

รวม 3.76 0.77 3.82 0.75 0.69 .56 
 

  จากตารางที่ 4.12 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศตางกัน มีการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและ

รายดาน ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับการศึกษา (n=143) 

  ปริญญาตร ี 

(n=65) 

 สูงกวาปริญญาตร ี

(n=78) 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3.80 0.75 มาก 3.82 0.79 มาก 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3.98 0.74 มาก 4.12 0.76 มาก 

3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3.53 0.81 มาก 3.57 0.77 มาก 

4. ดานการนิเทศภายใน 3.64 0.79 มาก 3.66 0.71 มาก 

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.94 0.76 มาก 4.02 0.72 มาก 

6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.95 0.78 มาก 3.99 0.70 มาก 

รวม 3.81 0.77 มาก 3.86 0.74 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตร ีมี

การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังตอไปน้ี (ดูตารางที่ 4.13) 

  ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งทีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 

  ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี

และสูงกวาปริญญาตรี มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งทีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 
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  ดานการนิเทศภายใน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูง

กวาปริญญาตรี มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการนิเทศภายใน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งเพศชายแลเพศหญิง มี

การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งทีมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับการศึกษา (n=143) 

t Sig 
  ปริญญาตร ี 

(n=65) 

สูงกวาปริญญาตร ี

(n=78) 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3.80 0.75 3.82 0.79 0.90 .28 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3.98 0.74 4.12 0.76 1.23 .11 

3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3.53 0.81 3.57 0.77 1.09 .12 

4. ดานการนิเทศภายใน 3.64 0.79 3.66 0.71 0.79 .44 

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.94 0.76 4.02 0.72 0.86 .26 

6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.95 0.78 3.99 0.70 0.72 .41 

รวม 3.81 0.77 3.86 0.74 0.86 .34 
 

  จากตารางที่ 4.14 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการบริหารงาน

วิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2

โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
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 ตารางท่ี 4.15 คาเฉลี่ย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2  

โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ประสบการณในการบริหารงาน (n = 143) 

1-5 ป (n=34) 6-10 ป (n=64) 11 ป ขึ้นไป(n=54) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3.84 0.76 3.78 0.78 3.81 0.77 

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 4.10 0.75 3.98 0.74 4.07 0.76 

3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3.59 0.80 3.52 0.79 3.54 0.81 

4. ดานการนิเทศภายใน 3.70 0.74 3.61 0.73 3.64 0.78 

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 4.03 0.73 3.94 0.75 3.97 0.74 

6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.02 0.71 3.91 0.76 3.98 0.75 

รวม 3.88 0.75 3.79 0.75 3.84 0.77 
 

จากตารางที่ 4.15 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน มีการ

บริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 2 โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา มี

การปฏิบัติอยูในระดับมากทุกกลุมประสบการณ เรียงลําตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ไดแก 1 – 5 ป, 11 

ปข้ึนไป และ 6 - 10 ป 

  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังตอไปน้ี (ดูตารางที่ 4.15) 

  ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการ

บริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก เมื่อจําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกกลุม

ประสบการณ เรียงลําตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ไดแก 1 – 5 ป, 11 ปข้ึนไป และ 6 - 10 ป 

  ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการ

บริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก เมื่อจําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกกลุม

ประสบการณ เรียงลําตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ไดแก 1 – 5 ป, 11 ปข้ึนไป และ 6 - 10 ป 
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  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการ

บริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

เมื่อจําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา  มีการปฏิบัติอยู ในระดับมากทุกกลุม

ประสบการณ เรียงลําตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ไดแก 1 – 5 ป, 11 ปข้ึนไป และ 6 - 10 ป 

  ดานการนิเทศภายใน พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน 

มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 ดานการนิเทศภายใน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกตามประสบการณในการ

บริหารงาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกกลุมประสบการณ เรียงลําตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหา

ตํ่า ไดแก 1 – 5 ป, 11 ปข้ึนไป และ 6 - 10 ป 

  ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการ

บริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก เมื่อจําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกกลุม

ประสบการณ เรียงลําตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ไดแก 1 – 5 ป, 11 ปข้ึนไป และ 6 - 10 ป 

  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการ

บริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

เมื่อจําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน พบวา  มีการปฏิบัติอยู ในระดับมากทุกกลุม

ประสบการณ เรียงลําตามคาเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า ไดแก 1 – 5 ป, 11 ปข้ึนไป และ 6 - 10 ป 
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ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

จําแนกตามประสบการณในการบริหารงาน 
 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร   ระหวางกลุม 0.38 2 0.19 0.79 .32 

 ภายในกลุม 33.60 140 0.24   

รวม 33.98 142    

2. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ระหวางกลุม 0.48 2 0.24 1.14 .12 

ภายในกลุม 29.40 140 0.21   

 รวม 29.88 142    

3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระหวางกลุม 0.44 2 0.22 0.84 .26 

ภายในกลุม 36.40 140 0.26   

 รวม 36.84 142    

4. ดานการนิเทศภายใน ระหวางกลุม 0.34 2 0.17 0.77 .41 

ภายในกลุม 30.80 140 0.22   

 รวม 31.14 142    

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา   ระหวางกลุม 0.32 2 0.26 0.92 .16 

 ภายในกลุม 39.20 140 0.28   

 รวม 39.52 142    

6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางกลุม 0.64 2 0.32 0.88 .24 

 ภายในกลุม 50.40 140 0.36   

 รวม 51.04 142    

โดยรวม ระหวางกลุม 0.42 2 0.21 0.91 .26 

 ภายในกลุม 32.20 140 0.23   

 รวม 32.62 142    
 

  จากตารางที่ 4.16 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน มี

การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
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   ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏตามตารางที่ 17 
 

ตารางท่ี 4.17  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
 

ขอท่ี ขอเสนอแนะ  ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ความถ่ี 

1 ควรเผยแพรผลการดําเนินงานการใชหลักสูตรแกผูเกี่ยวของ 28 

2 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของ

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคม 26 

3 ประสานความรวมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร 

หนวยงานที่จัดการศึกษา โดยสงเสริมการใชแหลงเรียนรูที่แตละแหลงมี เพื่อใช

ประโยชนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 19 

 ขอเสนอแนะ  ดานการจัดการเรียนการสอน  

1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง  ๆ

เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 32 

2 จัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู 22 

3 จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางหลากหลาย เพื่อใชในการเรียนการสอน

และการพัฒนางานดานวิชาการ 20 

 ขอเสนอแนะ  ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

1 ควรสงเสริมและใหการยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ แกครูที่มผีลงาน

การวิจัย 34 

2 สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน หลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู การใชสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน 24 

 ขอเสนอแนะ  ดานการนิเทศการเรียนการสอน  

1 ควรมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง 26 

2 จัดทําเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 19 

3 พัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 8 
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(ตารางที่ 4.17 ตอ) 
 

ขอท่ี ขอเสนอแนะ   ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ความถ่ี 

1 ควรกํากับ ดูแลใหครูสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  

2 จัดทําเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวใหครอบคลุมวัตถุประสงคและ

กิจกรรมการเรียนการสอน 22 

3 ดําเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 20 

 ขอเสนอแนะ   ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

1 จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

เปดเผยตอสาธารณชน 33 

2 ควรจัดใหมีการเพิ่มสมรรถนะครูผูสอนอยางตอเน่ืองเพื่อใหคุณภาพการ

บริหารงานวิชาการ 24 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ลําดับความถ่ีจากมากไปหา

นอยสามลําดับแรก คือ ควรสงเสริมและใหการยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ แกครูที่มี

ผลงานการวิจัย จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ

สาธารณชน ควรมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง และสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน

สามารถเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการ 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2” มีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 

เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณใน

การบริหารงาน และ 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผูวิจัยกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยคํานวณตามสูตรของยามาเน (Taro Yamane) จํานวน 143 คน จาก

ประชากรทังหมด 223 คน การสุมตัวอยางแบบแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ จับสลาก

แบบทดแทน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามประมาณคาหาระดับ จํานวน 37 ขอ สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และ    

F-test (One-way ANOVA) ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําเสนอดังน้ี 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 

ผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 5.1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 143 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 83.92  

มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.55 และมีประสบการณในการบริหารงาน 

ระหวาง 6 - 10 ป คิดเปนรอยละ 44.76 
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5.1.2  ผลการวิเคราะหการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน

พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการจัดการ

เรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานหลักสูตร

และการบริหารหลักสูตร ดานการนิเทศภายใน และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

   1) ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานหลักสูตรและการ

บริหารหลักสูตร โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “สงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับทองถ่ิน และครอบคลุมความตองการของผูเรียน ชุมชนและ

สังคม” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ “จัดใหมีการรวบรวมและเผยแพรผลการดําเนินงานการใชหลักสูตรแก

ผูเกี่ยวของ” 

   2) ดานการจัดการเรียนการ พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการจัดการเรียนการ 

โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ “สงเสริม

ใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน” 

    3) ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยรวม อยูในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “ใหคําปรึกษา ชวยเหลือใน

การแกไขปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “ใหการยกยอง หรือให

รางวัลในรูปแบบตาง ๆ แกครูที่มีผลงานการวิจัย” 

 4) ดานการนิเทศภายใน พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการนิเทศภายใน โดยรวม อยูใน

ระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การนิเทศภายใน” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “จัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง” 

   5) ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “สงเสริมใหครูวัดและประเมินผลการเรียนการ
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สอนตามสภาพจริง”และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ “กํากับดูแลใหครูสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน” 

   6) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยรวม อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ “เตรียมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับ

การประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก” และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ “จัดใหมีการตรวจสอบ ทบทวน

และจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน”  

5.1.3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 

และประสบการในการบริหารงานตางกัน ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว สามารถสรุปไดดังน้ี 

 ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา และประสบการในการบริหารงานตางกัน มี

การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 โดยรวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

5.1.4  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 พบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ลําดับความถ่ีจากมากไปหานอยสามลําดับแรก คือ 

ควรสงเสริมและใหการยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ แกครูที่มีผลงานการวิจัย จัดทํารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน ควรมีการนิเทศ

ภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง และสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปญญา

และวิทยากรตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ 
 

5.2 อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ทั้งหกดาน คือ 1. ดานหลักสูตรและการ

บริหารหลักสูตร 2. ดานการจัดการเรียนการสอน 3. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 4. ดานการ

นิเทศภายใน 5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 

5.2.1 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การ



 

99 
 

บริหารงานวิชาการเปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเปนเปาหมายสูงสุด

ของภารกิจของสถานศึกษา  และเปนกระบวนการดําเนินกิจกรรมการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน

ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณภาพตามความมุงหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษาของชาติ  และเปนงานหลัก

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพราะเปนการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของนักเรียนโดยตรง

สามารถสะทอนถึงคุณภาพของโรงเรียน และความสามารถในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารจึงควรใหความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเปนอยางย่ิง สอดคลองกับแนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547 : 163) การบริหารสถานศึกษาตามบทบาท 

ภาระหนาที่และงานของผูบริหารสถานศึกษา งานวิชาการถือวาเปนงานหลักผูบริหารที่ยึดงานวิชาการ

เปนหลักในการบริหารและมีความเปนผูนําทางวิชาการ จะนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จ ซึ่ง อุทัย บุญ

ประเสริฐ (2540 : 25) ไดกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวาเปนงานที่ผลิตคนใหมีคุณภาพทําให

โรงเรียนมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. ออนไลน. 2549 ก) ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร จุดเนนการสรางสังคมแหงการ

เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม และเตรียมความพรอมใหสอดคลอง

กับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานในกํากับของ

กระทรวงศึกษาธิการทุกแหงตองปฏิบัติตามแนวนโยบายใหเกิดผลเปนรูปธรรม ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของกิตติศักด์ิ โคตรมิตร (2551, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก   

เมื่อพิจารณาเปนรายดานสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1) ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร โดยรวม มีการปฏิบัติ   อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกขอ  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาไดจัดทํา

ขอกําหนดและแนวทางในการจัดประสบการณที่โรงเรียนจัดใหแกผูเรียนอยางเปนระบบ เพื่อมุง

ประสงคจะอบรมฝกฝนผูเรียนใหมีความรูและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามที่สังคมตองการโดยการ  

สงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับทองถ่ิน และ

ครอบคลุมความตองการของผูเรียน ชุมชนและสังคม  กํากับดูแลใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  สงเสริมการจัดทําหลักสูตรโดยการบูรณาการเน้ือหาสาระการเรียนรูทั้งในกลุมสาระ

เดียวกันและระหวางกลุมสาระ  และสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเน่ือง  จัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาครูผูปกครอง ชุมชน และนักเรียน มีสวนรวมในการ
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จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษาแกนักเรียน 

ผูปกครองชุมชน และผูเกี่ยวของ การรวบรวมและเผยแพรผลการดําเนินงานการใชหลักสูตรแก

ผูเกี่ยวของ รวมทั้งไดถือปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนการปฏิรูปกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรใหมีความคลองตัว และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยให

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร สอดคลองกับแนวคิดของ สุนีย ภูพันธ (2546, หนา 16) ไดกลาวถึง

ความสําคัญของหลักสูตรวาเปนหัวใจของการศึกษา หลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ยอมทํา

ใหคนในประเทศมีทั้งน้ี อาจเปนเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตรในฐานะที่เปน

ตัวกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณในการเรียนรูที่ดี และถูกตองแกผูเรียน และ สุนีย ภูพันธ (2546, 

หนา 16) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรวาเปนหัวใจของการศึกษา หลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย 

และมีประสิทธิภาพ ยอมทําใหคนในประเทศมีความรู ดังน้ันจึงทําใหระดับการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ดานหลักสูตร

และการบริหารหลักสูตร โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และยังมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

ดารัตน พิมพอุบล (2550, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด” พบวา การบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

อยูในระดับมาก 

 2) ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะวา  การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา การเรียนรูของ

ผูเรียนเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนใหญ อีกทั้งหลักสูตรจะบรรลุเปาหมายหรือไมข้ึนอยู

กับการจัดการเรียนการสอนเปนสําคัญ ในปจจุบันรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนว

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เปนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจัยไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  โดยการสงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจัยไป

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ครูไดรับการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนอยาง

ตอเน่ือง  กําหนดใหการวิจัยเปนนโยบายของโรงเรียนและมีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบประจํา  

ใหคําปรึกษา ชวยเหลือในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน  สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณเพื่อใชในการทําวิจัยในช้ันเรียน  มีการจัดแสดง และเผยแพรผลงานการวิจัยของครู เปน

ตัวอยางในการวิจัย โดยดําเนินการวิจัยเอง หรือมีสวนรวมการวิจัยในโครงการวิจัยทางการศึกษา ให

การยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ  แกครูที่มีผลงานการวิจัย  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญเปนแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธที่ตัวผูเรียนให

คิดเปน ทําเปนแกปญหาได  สอดคลองกับนโยบายจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ออนไลน, 2549, ข) ใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนเปนคนดี มี

คุณภาพตามที่สังคมมุงหวัง โดยกําหนดใหขับเคลื่อนผลักดันยุทธศาสตร นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให

เกิดความชัดเจนทางยุทธศาสตร และกระบวนการในการทํางาน เรื่องที่ไดรับการพิจารณาเปนลําดับแรก คือ 

การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน ดวยเหตุน้ี จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษา และหนวยงานตนสังกัด 

ตองเรงดําเนินการปรับปรุง และสงเสริมใหครูปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เพื่อสนองนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของปรชีัย โลชัย (2552, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2” พบวา 

ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามทัศนะของหัวหนางานวิชาการ

สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 

 3)  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะวา  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองสนับสนุน สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูหรือ

วิจยัในช้ันเรียนใหเกิดข้ึนในโรงเรียน โดยการสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวกแกครูผูทําวิจัยใน

ปจจัยตางๆ เชน ดานความรูและทักษะการวิจัย ดานแรงจูงใจ ดานวัสดุอุปกรณ และดานเวลารวมทั้ง

พัฒนาตนเองใหเปนผูนํา และสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการทําวิจัยในโรงเรียนอยูเสมอ  โดยสงเสริม

ใหครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ใหครูไดรับการ

พัฒนาความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเน่ือง กําหนดใหการวิจัยเปนนโยบายของ

โรงเรียนและมีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบประจํา ใหคําปรึกษา ชวยเหลือในการแกไขปญหา

เกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน  สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทําวิจัยในช้ันเรียน   

สนับสนุนใหมีการจัดแสดง และเผยแพรผลงานการวิจัยของคร ูเปนตัวอยางในการวิจัย โดยดําเนินการ

วิจัยเอง หรือมีสวนรวมการวิจัยในโครงการวิจัยทางการศึกษาใหการยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ  

แกครูที่มีผลงานการวิจัย  สอดคลองกับแนวคิดของ  กมล ภูประเสริฐ (2545, หนา 85) กลาววา ในการ

บริหารการวิจัยและพัฒนาตองจัดใหมีการดําเนินงานดังน้ี  กระตุนความสนใจหรือการสรางความ

ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาเกิด

ความต่ืนตัวที่จะเริ่มทํา พัฒนาความสามารถของบุคลากรในการวิจัย โดยการจัดหาหนังสือและ

เอกสารตางๆ ใหบุคลากรไดศึกษา หรือจัดประชุมปฏิบัติการและเชิญวิทยากรมาฝกการวิจัยหรือสง

บุคลากรเขารับการอบรมตามที่หนวยงานตาง ๆ เปดการอบรมข้ึน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห

ปญหาในดานวิชาการและรวมวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน เพื่อใหการมองเห็นปญหาชัดเจน 

จากน้ันชวยกันแสวงหาวิธีการแกปญหา  กํากับดูแล และสงเสริมใหดําเนินการแกปญหาในลักษณะ

ของงานวิจัย โดยการอํานวยความสะดวก หรือใหความชวยเหลือ ดวยเหตุที่เปนงานใหม ความ

ตองการกําลังใจและความชวยเหลือจึงมีอยูมาก  สนับสนุนใหมีการแสดงผลงานการวิจัยของ
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สถานศึกษา และการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจ และเกิดความมุงมั่นที่จะ

พัฒนาตนเองตอไป 

 4) ดานการนิเทศภายใน โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา  

การนิเทศภายในโรงเรียนเปนเครื่องมืออยางหน่ึงสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูอาจารย

ใหปฏิบัติงานดานวิชาการของสถานศึกษาใหบรรลุตามวัตถุประสงค สอดคลองกับนโยบายการ

ดําเนินงาน โดยไดงานที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูง  โดยการสงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน  มีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน  สนับสนุน

วัสดุอุปกรณในการจัดทําเครื่องมือสําหรับการนิเทศภายใน  กํากับติดตามใหมีการประเมินผลและ

สรุปผลการนิเทศภายใน  ปรับปรุงวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับปญหา  

สงเสริมใหมีการนิเทศภายในดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ  สงเสริม

ใหบุคลากรทุกคนเปนผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ตามความสามารถเฉพาะตัว  และจัดใหมีการนิเทศ

ภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง  ซึ่งนับวาการนิเทศเปนกระบวนการจัดการภายในสถานศึกษาใน

การใหความชวยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความ

รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน  สอดคลองกับหลักการนิเทศ

ภายในของ  ชารี มณีศรี (2542, หนา 27-28) ไดเสนอหลักการนิเทศไว ดังน้ี  1) การนิเทศเปนการ

ชวยกระตุน การประสานงาน และแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแกครู อาจทําโดยจัดใหมีฝาย

ฝกอบรมดานวิชาชีพ เพื่อใหครูไดทราบหลักวิธีการสอนพัฒนาหลักวิชาความรู ใชเทคนิควิธีการสอน

ใหมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่นในการสอนมีประสบการณในการใชวัสดุอุปกรณการสอน พัฒนาเจต

คติในการทํางาน ปรับปรุงแบบประมวลการเรียนการสอน โครงการสอน จัดทําวัสดุอุปกรณการสอน 

และเขาใจเทคนิคการประเมินผล  2) การนิเทศต้ังอยูบนรากฐานประชาธิปไตย มีการยอมรับความ

แตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหครูมีอิสระกระตุนใหมีความคิดริเริ่ม มีสวนรวมในการวางแผน

นโยบาย มีสวนรวมในการตัดสินใจ ทุกคนมีโอกาสเปนผูนํา  3) การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม 

สรางสรรค ควรหลีกเลี่ยงการบังคับการปฏิบัติที่ไมซื่อตรง การประเมินคา เขมงวดตรวจตรา จัด

มาตรฐานและพิธีรีตอง ควรสรางบรรยากาศใหครูไดพยายามคิดหาวิธีการทํางานแบบใหมๆ ตาม

สติปญญาของแตละคน  4) การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวของกัน จึงควรมีความ

สอดคลองกัน  5) การนิเทศเปนการสรางมนุษยสัมพันธ ควรยอมรับนับถือผูอื่น เห็นอกเห็นใจ 

ตรงไปตรงมา และหาโอกาสรวมมือชวยเหลือเพื่อสรางมิตรไมตรีกับคนอื่น  6) การนิเทศมุงสงเสริม

บํารุงขวัญ ควรใหการยกยองชมเชย บํารุงขวัญแกครู  7) การนิเทศมุงขจัดชองวางระหวางโรงเรียน

และชุมชน ควรศึกษาและการวางแผนเพื่อทราบความตองการและปญหาในชุมชน ชวยเหลือครูให

สํารวจการใชแหลงทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชน รวมมือกับชุมชนในการวางแผนปรับปรุง

โรงเรียนและชุมชนชวยครูในการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนใหเขากับสภาพและ
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เหมาะสมกับชุมชน  และสอดรับกับงานวิจัยของ ณรงคศักด์ิ หงษคํา (2551, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง 

“สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี เขต 5” ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา รองลงมา

คือ ดานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา และดานการบริหารหลักสูตร 

 5)  ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะวา  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา เปนกระบวนการที่สําคัญของการจัดการเรียน

การสอน เปนกระบวนการที่ตรวจสอบคุณภาพและความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนตรวจสอบ

ความสามารถในการสอนของครูผูสอน และตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

โดยสงเสริมใหครูวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง  ดวยวิธีที่หลากหลาย และเหมาะสม  

สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  ควบคุมดูแล ให

การวัดและประเมินผลเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่โรงเรียนกําหนด  มีการกําหนดระเบียบ และ

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลของโรงเรียน  กําหนดรูปแบบและระยะเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผล

การเรียนรู แกผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ  กํากับดูแลใหครูนําผลการวัดและการประเมินมาใชแกไข

ขอบกพรองของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ  และดูแลใหครูสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพได

มาตรฐาน   ซึ่งการวัดผลและประเมินผลการศึกษาจะตองวัดและประเมินผลใหตรงกับจุดมุงหมาย สอดคลอง

และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบดวย การประเมินปรับปรุงพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินเพื่อตัดสินการเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม ตอเน่ืองและเปนประโยชน โดยเปด

โอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม เครื่องมือที่ใชตองมีคุณภาพ ตองแปลผลใหถูกตองสมเหตุสมผล มี

ความยุติธรรม และใชผลการวัดและการประเมินใหคุมคา สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี 

(2546, หนา 12) กลาววา กระบวนการวัดและประเมินผลควรสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการประเมินที่สามารถนํามาใชได เชน การประเมินตามสภาพจริง การ

ประเมินภาคปฏิบัติ การใชแฟมสะสมงานการทดสอบ การประเมินโดยใชศูนยการประเมิน เปนตน 

สําหรับวิธีการวัดมีหลากหลาย ผูใชควรเลือกใชใหเหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู วิธีการวัดที่

นิยมใช เชน การทดสอบ การสัมภาษณการสอบถาม การสังเกต การตรวจผลงาน การใชแฟมสะสม

งาน แตละวิธีสามารถใชเครื่องมือวัดไดแตกตางกันตามความเหมาะสม  และสอดรับกับงานวิจัยของ  

ดารัตน พิมพอุบล (2550, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด” ผลการวิจัยพบวา 1. 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ตามความ

คิดเห็นของครูผูสอนและครูวิชาการ โดยรวมและทุกรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหา
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นอย ดังน้ี ดานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร การนิเทศภายใน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู   

 6) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะวา  การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ดําเนินการตามปกติ

ของโรงเรียน เพื่อสรางความมั่นใจแกผูรับบริการวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาทีก่ําหนด โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนระบบ และตรวจสอบได การ

ประกันคุณภาพการศึกษา เปนสิ่งที่สถานศึกษาทุกแหงและทุกระดับ จะตองดําเนินการอยางจริงจัง

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  โดยมีการเตรียมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก  กํากับดูแลการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ใหมีความชัดเจน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  กําหนดมาตรฐานการศึกษาใน

ระดับสถานศึกษาอยางครอบคลุมและเหมาะสม  จัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอ ตอการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  กําหนดโครงสรางและแนวทางการบริหารภายในโรงเรียน

ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สรางความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพของโรงเรียนแกผูเกี่ยวของ  สงเสริมใหครู นักเรียน ผูปกครองและ

ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  นําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  กํากับ ติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ  จัดใหมีการตรวจสอบ ทบทวนและจัดทํารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน สอดคลองกับแนวทางของ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ข, หนา 37) ไดสรุปแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษากําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษา 

และตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ใหสถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มี

ขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ใหสถานศึกษา

กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรู และผล

การเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนสถานศึกษา ทองถ่ิน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  ใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการและ

ครอบคลุมในการเปนแผนยุทธศาสตรที่ใชขอมูลจากการวิเคราะหสภาพปญหา และความจําเปนอยาง

เปนระบบและมีแผนปฏิบัติการประจําปรองรับ  กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสภาพ

ความสําเร็จของการพัฒนาไดอยางตอเน่ืองชัดเจน และเปนรูปธรรม  กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา
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หรือผลการวิจัยหรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได ใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณเรียนรู 

กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อ

นําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  กําหนดแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ  กําหนด

บทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงานตามที่

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  กําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทางใหบิดา มารดา ผูปกครอง และ

บุคลากรในชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของสถานศึกษา   กําหนดการจัดงบประมาณและ

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  ใหสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษารวมทั้ง มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเน่ือง และบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว  ใหคณะบุคคลที่โรงเรียนแตงต้ังตามขอ 2.3 ดําเนินการตรวจสอบ ทบทวนและ

รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหทําอยางตอเน่ือง เพื่อ

นําผลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาจัดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับ

ชวงช้ันที่หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด ไดรับการประเมินผลสัมฤทธ์ิในวิชาแกนหลัก และ

คุณลักษณะที่พึงประสงคดวยกระบวนการและวิธีการที่ไดมาตรฐาน  สถานศึกษาจัดทํารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมาย ที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

พรอมหลักฐานขอมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามขอ 8 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ

และเปดเผยตอสาธารณชน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของกิตติศักด์ิ โคตรมิตร (2551) ไดวิจัยเรื่อง 

“การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 พบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูใน

ระดับมาก 

5.2.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการในการบริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 แตกตางกัน พบวา 

 1) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและรายดานทุกดาน ไมแตกตางกัน ไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis) ผลปรากฏเชนน้ีอภิปรายไดวา เพศของผูบริหาร

สถานศึกษาไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งน้ีเปนเพราะวา ในปจจุบัน

ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนากอนเขาสูตําแหนง และไดรับการพัฒนาในขณะที่ดํารง

ตําแหนงอยางตอเน่ืองทําใหผูบริหารมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ประกอบกับในปจจุบันมี

การบริหารแบบกระจายอํานาจภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
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เขต 2 ที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกัน ไดรับงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในแตละชวงช้ันใน

สัดสวนเดียวกันมีจุดมุงหมายและขอบขายงานเดียวกัน คือ ยึดถืองานวิชาการเปนหลักในการบริหารโรงเรียน

จึงสงผลใหการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ดังน้ันจึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศตางกัน 

มีมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวม ไม

แตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของกิตติศักด์ิ โคตรมิตร (2551, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การ

บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ไมแตกตางกัน 

 2) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและรายดานทุกดาน ไม

แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis) ผลปรากฏเชนน้ีอภิปรายไดวา ระดับ

การศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาไมสงผลตอการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งน้ีเปนเพราะวา

ผูบริหารสถานศึกษามีความมุงหวังและคาดหวังตอกระบวนการบริหารวิชาการของโรงเรียนจะพัฒนาการเรียน

การสอนนักเรียนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพที่สุด ดังน้ันจึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษา

ตางกัน มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร เขต 2 โดยรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของปรีชัย โลชัย (2552, บทคัดยอ) ไดวิจัย

เรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2” 

พบวา ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามทัศนะของ

หัวหนางานวิชาการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2 จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาตางกัน 

โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 3) ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการในการบริหารงานตางกัน มีการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยรวมและรายดานทุก

ดาน ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis) ผลปรากฏเชนน้ีอภิปรายไดวา 

ผูบริหารสถานศึกษาตองเรงดําเนินการปรับปรุง และสงเสริมใหครูปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เพื่อสนอง

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใหนักเรียนเปนคนเกงกันทุกคนจึงใหโรงเรียนพยายามอยางเต็มที่ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ  เพื่อพัฒนานักเรียนเปนเด็กดี มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งดาน

จิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย มีความเอื้อเฟอเกื้อกูลมีเหตุผล รูหนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน 

ประหยัด มีจิตใจ เปนประชาธิปไตย เคารพความคาดหวังและสิทธิของผูอื่น มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดลอม 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข ดังน้ันจึงทําใหผูบริหารสถานศึกษาที่มปีระสบการในการบริหารงานตางกัน 

มีการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

โดยรวม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติศักด์ิ โคตรมิตร (2551, บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “การ
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บริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่มปีระสบการในการบริหารงานตางกัน มกีารบริหารงานวิชาการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ไมแตกตางกัน 

   

5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากขอคนพบของการวิจัย ผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะ

ทั่วไปตอผูที่เกี่ยวของสําหรับนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป  

1. สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

1.1 ผูบริหารควรสงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิปญญาทองถ่ินมีสวน

รวมในการจัดการเรียนการสอน   

1.2 ผูบริหารควรสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร 

แกนกลาง เหมาะสมกับทองถ่ิน และครอบคลุมความตองการของผูเรียน ชุมชนและสังคม 

      1.3 ผูบริหารควรเปนตัวอยางในการวิจัย โดยดําเนินการวิจัยเอง หรือมีสวนรวม

การวิจัยในโครงการวิจัยทางการศึกษา 

2. สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ควรพิจารณากําหนดให

การวิจัยเปนนโยบายของโรงเรียนและมีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบประจํา   

 2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ควรพิจารณาหาแนวทาง

ในการพัฒนาสงเสริม สนับสนุนผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ใหใชการวิจัยเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาการเรียนรูอยางจริงจังและตอเน่ือง 

2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

อยางตอเน่ือง 

                    2.3. ควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

 1) นางจารุวรรณ เวียงนนท  

- เปนผูเช่ียวชาญดานภาษา และพิจารณาความสอดคลอง 

- วุฒิการศึกษา กศ.บ. (สาขาภาษาไทย)  กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

- ตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมสาระภาษาไทย โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย 

  (2) ผูชวยศาสตราจารย สุนทร อาจนิยม 

- เปนผูเช่ียวชาญดานโครงสรางเน้ือหา และพิจารณาความสอดคลอง 

- วุฒิการศึกษา กศ.ม. (สาขา บริหารการศึกษา)  

- ตําแหนง อาจารยพิเศษประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา

เขตรอยเอ็ด 

 (3) นางสิริลักษณ กลางสุข 

- เปนผูเช่ียวชาญดานภาษาและสถิติ และพิจารณาความสอดคลอง 

- วุฒกิารศึกษา ค.บ. (คณิตศาสตร) กศ.ม. (สาขา การวิจัยการศึกษา) 

- ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ค.ศ. 3 โรงเรียนขัตติยะวงษา ตําเหนือเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๓๙                   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

            วิทยาเขตรอยเอ็ด  ถนนเลี่ยงเมือง 

            ตําบลดงลาน  อําเภอเมือง 

            จังหวัดรอยเอ็ด  ๔๕๐๐๐ 

 

        ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เจริญพร  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๒ 
 

 ดวย พระสมถวิล อนุตตโร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดทําสารนิพนธเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๒” เพื่อเสนอตอ

บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษา

ดังกลาว ไดเขาเก็บรวบรวมขอมูลในหนวยงานของทาน สวนวัน เวลาน้ัน นักศึกษาจะมาติดตอประสานงานกับ

ทานโดยตรง 

 จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา วิทยาเขตรอยเอ็ด หวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับความ

อนุเคราะหจากทานดวยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

ขอเจริญพร 

        
                  (พระราชปริยัติวิมล) 

          รองอธิการบดี 

                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

            ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ศูนยการศึกษาวิทยาเขตรอยเอ็ด 

โทร.๐-๓๒๕๑-๘๓๖๔,๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ 

โทรสาร. ๐-๔๓๕๑-๔๖๑๘ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๔๐                     มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

              วิทยาเขตรอยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง 

               ตําบลดงลาน อําเภอเมือง 

               จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

    ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เจริญพร  นางจารุวรรณ เวียงนนท 
 

  ดวย พระสมถวิล อนุตตโร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดทําสารนิพนธเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2” เพื่อ

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
 

  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ขอความอนุเคราะหจาก

ทานซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา วิทยาเขตรอยเอ็ด หวังเปนอยางย่ิงวาคง

ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอเจริญพร 

        
                  (พระราชปริยัติวิมล) 

          รองอธิการบดี 

                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

            ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยการศึกษาวิทยาเขตรอยเอ็ด 

โทร.๐-๔๓๕๑-๘๓๖๔,๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ 

โทรสาร. ๐-๔๓๕๑-๔๖๑๘ 

Http:// www.rec.mbu.ac.th 



ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๔๐                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

              วิทยาเขตรอยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง 

               ตําบลดงลาน อําเภอเมือง 

               จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

        ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เจริญพร  นางสิริลักษณ กลางสุข   
 

  ดวย พระสมถวิล อนุตตโร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดทําสารนิพนธเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2” เพื่อ

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
 

  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ขอความอนุเคราะหจาก

ทานซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา วิทยาเขตรอยเอ็ด หวังเปนอยางย่ิงวาคง

ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอเจริญพร 

        
                  (พระราชปริยัติวิมล) 

          รองอธิการบดี 

                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

            ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยการศึกษาวิทยาเขตรอยเอ็ด 

โทร.๐-๔๓๕๑-๘๓๖๔,๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ 

โทรสาร. ๐-๔๓๕๑-๔๖๑๘ 

Http:// www.rec.mbu.ac.th 

 



 

ที่ ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๔๐                      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

              วิทยาเขตรอยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง 

               ตําบลดงลาน อําเภอเมือง 

               จังหวัดรอยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
 

    ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
 

 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

เจริญพร  ผศ.สุนทร อาจนิยม 
 

  ดวย พระสมถวิล อนุตตโร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ไดทําสารนิพนธเรื่อง “การบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2” เพื่อ

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
 

  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ขอความอนุเคราะหจาก

ทานซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ เปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา วิทยาเขตรอยเอ็ด หวังเปนอยางย่ิงวาคง

ไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

ขอเจริญพร 

        
                  (พระราชปริยัติวิมล) 

          รองอธิการบดี 

                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

                                             ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ศูนยการศึกษาวิทยาเขตรอยเอ็ด 

โทร.๐-๔๓๕๑-๘๓๖๔,๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ 

โทรสาร. ๐-๔๓๕๑-๔๖๑๘ 

Http:// www.rec.mbu.ac.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง  

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําข้ึนสําหรับสอบถามขอมูลเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มี

ความประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ซึ่งจะเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขดานการ

บริหารวิชาการของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงใครขอความกรุณาใหทานไดโปรดตอบทุกขอ 

ตามความเปนจริงซึ่งขอมูลที่ไดจะปกปดเปนความลับ และจะนํามาวิเคราะหทางวิชาการเทาน้ัน 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

3. คําตอบของทานมีคุณคาอยางย่ิงตอการใหบริการ การปรับปรุงแกไข และพัฒนาการ

บริหารวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

ใหเปนหนวยงานที่ใหบริการเปนเลิศ และคําตอบของทานจะนําไปวิเคราะหผลโดย รวม ไมมีผลกระทบ 

หรือผูกพันตอทาน หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงแตอยางใดจึงขอความอนุเคราะหทานไดใหคําตอบในการ

ตอบแบบสอบถามอยางตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริงหวังวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปน

อยางดี 
 

ขอเจริญพรขอบคุณในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 

 

                             พระสมถวิล อนุตตโร 

                            นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

                                                 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
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ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําแนะนํา โปรดกาเครื่องหมาย    ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริง 

 ของทาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพศ  

  ชาย 

 

  หญิง 

2. ระดับการศึกษา  
 

  สูงกวาปริญญาตร ี

 

  

 ปริญญาตร ี

 

3. ประสบการณในการบริหารงาน  
 

 6 - 10 ป 

 

 

 

 

 1 – 5 ป 

 11 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

คําแนะนํา  กรุณาอานขอความแลวตอบคําถาม โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เปนระดับการปฏิบัติ 

 

ลําดับ คําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

 นอย

ที่สุด 

 1) ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร      

1. สงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับทองถ่ิน และ

ครอบคลุมความตองการของผูเรียน ชุมชนและ

สังคม  

     

2. สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาครูผูปกครอง ชุมชน 

และนักเรียน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา 

     

3. สงเสริมการจัดทําหลักสูตรโดยการบูรณาการเน้ือหาสาระ

การเรียนรูทั้งในกลุมสาระเดียวกันและระหวางกลุมสาระ 

     

4. จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตรสถานศึกษา

แกนักเรียน ผูปกครองชุมชน และผูเกี่ยวของ 

     

5. กํากับดูแลใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

     

6. จัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

7. จัดใหมีการรวบรวมและเผยแพรผลการดําเนินงาน

การใชหลักสูตรแกผูเกี่ยวของ 

     

8. สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

     

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน      

1. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียน

มีสวนรวมคิดและลงมือปฏิบัติจริง 

     

2. สงเสริมใหครูใชวิธีสอนที่ฝกทักษะกระบวนการคิด 

การจัดการ การวิเคราะหและการแกไขปญหาแกนักเรียน 
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ลําดับ คําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

3. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดคนควาหา

ความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู 

     

4. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งภายใน

วิชาและเช่ือมโยงกับวิชาอื่นในรูปแบบที่หลากหลาย 

     

5. กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

     

6. สงเสริมใหการแนะแนวเปนสวนหน่ึงของการจัดการเรียน

การสอน 

     

7. สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียน

การสอนอยางหลากหลายและตอเน่ือง 

     

8. กํากับดูแลใหมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในโรงเรียน

ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

     

9. สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิปญญา

ทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

     

10. กํากับดูแลใหมีการรวมมือระหวางครูกับผูปกครองใน

การพัฒนาผูเรียน 

     

 3.ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      

1. กําหนดใหการวิจัยเปนนโยบายของโรงเรียนและมี

คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบประจํา 

     

2. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความสามารถในการทํา

วิจัยในช้ันเรียนอยางตอเน่ือง 

     

3. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทําวิจัยใน

ช้ันเรียน 

     

4. 

 

สงเสริมใหครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการวิจัย

ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

     

5 ใหคําปรึกษาชวยเหลือในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การทําวิจัยในช้ันเรียน 
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ลําดับ คําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

6 เปนตัวอยางในการวิจัย โดยดําเนินการวิจัยเอง หรือ

มีสวนรวมการวิจัยในโครงการวิจัยทางการศึกษา 

 
 

 
 

 

7.  ใหการยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ แกครูที่มี

ผลงานการวิจัย 

 
 

 
 

 

8. สนับสนุนใหมีการจัดแสดง และเผยแพรผลงานการวิจัยของคร ู      

 4. ดานการนิเทศภายใน      

1 สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 

 
 

 
 

 

2 สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการ

วางแผนการนิเทศภายใน 

 
 

 
 

 

3 จัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และตอเน่ือง      

4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดทําเครื่องมือสําหรับ

การนิเทศภายใน 

 
 

 
 

 

5 สงเสริมใหมีการนิเทศภายในดวยรูปแบบและวิธีการ

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ 

 
 

 
 

 

6 สงเสริมใหบุคลากรทุกคนเปนผูนิเทศและผูรับการ

นิเทศ ตามความสามารถเฉพาะตัว 

 
 

 
 

 

7 กํากับติดตามใหมีการประเมินผลและสรุปผลการนิเทศภายใน      

8 ปรับปรุงวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับปญหา 

 
 

 
 

 

 5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา      

1 มีการกําหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลของโรงเรียน 

 
 

 
 

 

2 ควบคุมดูแล ใหการวัดและประเมินผลเปนไปตามนโยบาย 

ระเบียบ แนวปฏิบัติที่โรงเรียนกําหนด 

 
 

 
 

 

3 สงเสริมใหครูจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรูให

สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 



129 

 

ลําดับ คําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

4 สงเสริมใหครูจัดการวัดและการประเมินผลการเรียนการ

สอนดวยวิธีที่หลากหลาย และเหมาะสม 

 
 

 
 

 

5 สงเสริมใหครูวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง      

6 กํากับ ดูแลใหครูสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 
 

 
 

 

7 กับดูแลใหครูนําผลการวัดและการประเมินมาใชแกไข

ขอบกพรองของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
 

 
 

 

8 กําหนดรูปแบบและระยะเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผล

การเรียนรู แกผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 

 
 

 

 6.ดานการประกันคุณภาพการศึกษา      

1 สรางความเข าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกัน

คุณภาพของโรงเรียนแกผูเกี่ยวของ 

 
 

 
 

 

2 กําหนดโครงสรางและแนวทางการบริหารภายใน

โรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

3 จัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอ ตอการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

 
 

 
 

 

4 กํากับดูแลการกําหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับ

สถานศึกษาอยางครอบคลุมและเหมาะสม 

 
 

 
 

 

5 กํากับดูแลการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีความ

ชัดเจนและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 

 
 

 
 

 

6 กํากับ ติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

 
 

 
 

 

7 ผูบริหารสงเสริมใหครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน มี

สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
 

 
 

 

8 จัดใหมีการตรวจสอบทบทวนและจัดทํารายงาน

คุณภาพการ ศึกษาประจําป เสนอหนวยงานที่

เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน 
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ลําดับ คําถาม 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

9 นําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

 
 

 
 

 

10 เตรียมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 

 
 

 
 

 

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
 

1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

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

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

2. ดานการจัดการเรียนการสอน 

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

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

3. ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

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

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

4. ดานการนิเทศภายใน 

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

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

5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

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

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

6. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

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

                                                   

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก  จ  

คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

ขอ 1         109.5667       131.0816        .3874           .9275 

ขอ 2         109.6667       120.1609        .7794           .9223 

ขอ 3         109.4333       124.7368        .6466           .9245 

ขอ 4         109.8333       122.0747        .5630           .9263 

ขอ 5         109.6000       121.4207        .7162           .9233 

ขอ 6         109.6333       130.1023        .4004           .9274 

ขอ 7         109.7000       126.1483        .7082           .9242 

ขอ 8         109.4667       131.8437        .2091           .9300 

ขอ 9         109.6000       127.2828        .3940           .9284 

ขอ 10        109.7667       127.0126        .7252           .9244 

ขอ 11        109.6333       131.3437        .3478           .9279 

ขอ 12        109.6667       126.8506        .7452           .9242 

ขอ 13        109.7333       131.3057        .2997           .9285 

ขอ 14        109.7000       122.9759        .6964           .9237 

ขอ 15        109.5000       119.9138        .7463           .9228 

ขอ 16        109.8667       130.6023        .4215           .9272 

ขอ 17        109.6333       130.7230        .4031           .9274 

ขอ 18        109.7333       131.0299        .3673           .9277 

ขอ 19        109.6667       131.7471        .3080           .9283 

ขอ 20        109.6000       132.1103        .2852           .9285 

ขอ 21        109.9000       130.0241        .4857           .9267 

ขอ 22        109.6667       121.1264        .6588           .9244 

ขอ 23        109.8000       118.7862        .7478           .9228 

ขอ 24        109.9000       127.5414        .5588           .9257 
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ขอ 25        109.8333       132.4195        .2526           .9288 

ขอ 26        109.7000       127.5966        .6726           .9249 

ขอ 27        109.6333       126.7230        .4757           .9269 

ขอ 28        109.7667       127.0126        .7252           .9244 

ขอ 29        109.8667       129.3609        .5349           .9262 

ขอ 30        109.5000       130.1897        .3402           .9282 

ขอ 31        110.0000       132.4828        .2925           .9283 

ขอ 32        109.6667       126.8506        .7452           .9242 

ขอ 33        109.8333       132.4195        .2526           .9288 

ขอ 34        109.7000       127.5966        .6726           .9249 

ขอ 35        109.6333       126.7230        .4757           .9269 

ขอ 36        109.7667       127.0126        .7252           .9244 

ขอ 37        109.9000       130.0241        .4857           .9267 

ขอ 38        109.6667       121.1264        .6588           .9244 

ขอ 39        109.6667       126.8506        .7452           .9242 

ขอ 40        109.7333       131.3057        .2997           .9285 

ขอ 41        109.7000       122.9759        .6964           .9237 

ขอ 42        109.5000       119.9138        .7463           .9228 

ขอ 43        109.8667       130.6023        .4215           .9272 

ขอ 44        109.6333       130.7230        .4031           .9274 

ขอ 45        109.7333       131.0299        .3673           .9277 

ขอ 46        109.6667       131.7471        .3080           .9283 

ขอ 47        109.6000       132.1103        .2852           .9285 

ขอ 48        109.9000       130.0241        .4857           .9267 

ขอ 49        109.6667       121.1264        .6588           .9244 

ขอ 50        109.8000       118.7862        .7478           .9228 

ขอ 51        109.9000       127.5414        .5588           .9257 

ขอ 52        109.5000       119.9138        .7463           .9228 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 52 

Alpha =    .9283 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการหาคา IOC ของแบบสอบถาม 
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ผลการหาคา IOC ของแบบสอบถาม 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

 

ลําดับ คําถาม 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 R คา 

IOC 

 1) ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร      

1. สง เสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เหมาะสมกับ

ทองถ่ิน และครอบคลุมความตองการของผูเรียน 

ชุมชนและสังคม  + 1 + 1 + 1 + 3 1 

2. สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาครูผูปกครอง 

ชุมชน และนักเรียน มีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

3. สงเสริมการจัดทําหลักสูตรโดยการบูรณาการเน้ือหา

สาระการเรียนรูทั้งในกลุมสาระเดียวกันและระหวาง

กลุมสาระ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

4. จัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ หลักสูตร

สถานศึกษาแกนักเรียน ผูปกครองชุมชน และผูเกี่ยวของ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

5. กํากับดูแลใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม

หลักสูตรสถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

6. จัดใหมีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวน

รวมของผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

7 จั ด ให มี ก าร ร วบรวมและ เ ผยแพร ผลกา ร

ดําเนินงานการใชหลักสูตรแกผูเกี่ยวของ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

8 สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 2. ดานการจัดการเรียนการสอน      

9. สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

นักเรียนมีสวนรวมคิดและลงมือปฏิบัติจริง + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ลําดับ คําถาม 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 R คา 

IOC 

10 สงเสริมใหครูใชวิธีสอนที่ฝกทักษะกระบวนการ

คิด การจัดการ การวิเคราะหและการแกไขปญหาแก

นักเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

11 สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนได

คนควาหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูและ

เครือขายการเรียนรู + 1 + 1 + 1 + 3 1 

12 สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้ง

ภายในวิชาและเช่ือมโยงกับวิชาอื่นในรูปแบบที่

หลากหลาย + 1 + 1 + 1 + 3 1 

13 กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนโดยปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่

พึงประสงค + 1 + 1 + 1 + 3 1 

14 สงเสริมใหการแนะแนวเปนสวนหน่ึงของการจัดการ

เรียนการสอน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

15 สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการ

เรียนการสอนอยางหลากหลายและตอเน่ือง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

16 กํากับดูแลใหมีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใน

โรงเรียนที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

17 สงเสริมใหผูปกครอง ชุมชน สังคมและภูมิปญญา

ทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

18 กํ ากั บ ดูแล ให มี การ ร วมมือระหวา งครู กั บ

ผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 3.ดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู      

19 กําหนดใหการวิจัยเปนนโยบายของโรงเรียนและ

มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบประจํา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

20 สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาความสามารถใน

การทําวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเน่ือง      
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ลําดับ คําถาม 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 R คา 

IOC 

21 สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณเพื่อใชในการทํา

วิจัยในช้ันเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

22 สง เสริมใหครูจัดทํา วิจัยในช้ันเรียนและนํา

ผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

23 ใหคําปรึกษาชวยเหลือในการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การทําวิจัยในช้ันเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

24 เปนตัวอยางในการวิจัย โดยดําเนินการวิจัยเอง 

หรือมีสวนรวมการวิจัยในโครงการวิจัยทาง

การศึกษา      

25 ใหการยกยอง หรือใหรางวัลในรูปแบบตาง ๆ  แกครูที่

มีผลงานการวิจัย + 1 + 1 + 1 + 3 1 

26 สนับสนุนใหมีการจัดแสดง และเผยแพรผลงานการ

วิจัยของคร ู + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 4. ดานการนิเทศภายใน      

27 สงเสริมใหครูและผู เกี่ยวของทุกฝายมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

28 สงเสริมใหครูและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมใน

การวางแผนการนิเทศภายใน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

29 จัดใหมีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ และ

ตอเน่ือง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

30 สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการจัดทําเครื่องมือ

สําหรับการนิเทศภายใน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

31 สงเสริมใหมีการนิเทศภายในดวยรูปแบบและ

วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสถานการณ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

32 สงเสริมใหบุคลากรทุกคนเปนผูนิเทศและผูรับ

การนิเทศ ตามความสามารถเฉพาะตัว      

33 กํากับติดตามใหมีการประเมินผลและสรุปผลการนิเทศ

ภายใน + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ลําดับ คําถาม 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 R คา 

IOC 

34 ปรับปรุงวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับปญหา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 5. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา      

35 มีการกําหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติในการวัด

และประเมินผลของโรงเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

36 ควบคุมดูแล ใหการวัดและประเมินผลเปนไปตาม

นโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่โรงเรียนกําหนด + 1 + 1 + 1 + 3 1 

37 สงเสริมใหครูจัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

38 สงเสริมใหครูจัดการวัดและการประเมินผลการเรียน

การสอนดวยวิธีที่หลากหลาย และเหมาะสม + 1 + 1 + 1 + 3 1 

39 สงเสริมใหครูวัดและประเมินผลการเรียนการ

สอนตามสภาพจริง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

40 กํ ากับ ดูแลใหครูส ร าง เครื่ องมือ วัดผลและ

ประเมินผลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

41 กับดูแลใหครูนําผลการวัดและการประเมินมาใชแกไข

ขอบกพรองของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

42 กําหนดรูปแบบและระยะเวลาที่ชัดเจนในการรายงาน

ผลการเรียนรู แกผูปกครองและหนวยงานที่เกี่ยวของ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

 6.ดานการประกันคุณภาพการศึกษา      

43 สรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการประกัน

คุณภาพของโรงเรียนแกผูเกี่ยวของ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

44 กําหนดโครงสรางและแนวทางการบริหารภายใน

โรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

45 จัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอ ตอ

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ลําดับ คําถาม 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 R คา 

IOC 

46 กํากับดูแลการกําหนดมาตรฐานการศึกษาใน

ระดับสถานศึกษาอยางครอบคลุมและเหมาะสม + 1 + 1 + 1 + 3 1 

47 กํากับดูแลการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี

ความชัดเจนและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับ

สถานศึกษา + 1 + 1 + 1 + 3 1 

48 กํากับ ติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ + 1 + 1 + 1 + 3 1 

49 ผูบริหารสงเสริมใหครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 

มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

50 จัดใหมีการตรวจสอบทบทวนและจัดทํารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจําปเสนอหนวยงานที่

เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน + 1 + 1 + 1 + 3 1 

51 นําผลการดําเนินงานไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง + 1 + 1 + 1 + 3 1 

52 เตรียมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก + 1 + 1 + 1 + 3 1 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ- สกุล พระสมถวิล อนุตฺตโร (พุทธระสุ)  

วัน/เดือน/ปเกิด 15  ก.พ. 2529  

ท่ีอยูปจจุบัน วดอิสาณ บานโนนสั้น ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร 

ประวัติการศึกษา   

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโนนนารายณวิทยา ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร 

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนารายณคําผงวิทยา ต.คําผง อ.โนนนารายณ จ.สุรินทร 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

(พธ.บ. สาขารัฐศาสตรการปกครอง) 
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