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 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 2)เปรียบเทียบ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการตามสถานภาพสวนบุคคล 3) ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการ

บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 2 ประชากร ไดแกสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 92 โรงเรียน        

กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 76 โรงเรียน โดยการสุมอยางงาย ผูใหขอมูล ไดแก 

ครูผูสอน โรงเรียนละ 3 คนรวม 228 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่น 

0.86 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก 

การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟชนิดความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจัย พบวา 1) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเหน็

ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมและรายดาน      

มีคาเฉลี่ยประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผล        

การบริหารงานวิชาการ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ครูที่มีเพศและวุฒิการศึกษาแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนประสบการณทํางานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ           

ไมแตกตางกัน 3) ผลการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการบรหิารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก ไดแก 

การพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง สงเสริมใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู

จัดทําเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย นําผลการประกันคุณภาพภายในมาพัฒนา

สถานศึกษา และสงเสริมใหครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม จากผลการวิจัย 
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สถานศึกษาควรจัดทําและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  เปาหมาย และพันธกิจของสถานศึกษา

นําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครองชุมชนทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน

อยางเหมาะสมปรับปรุงระบบสารสนเทศในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนสงเสริมใหครู

มีการเลือกใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลายที่มีอยูในทองถ่ินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

การสอน 
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 This research aims to study 1) The effectiveness of academic administration. 

2) To compare the effectiveness of academic administration according to personal 

status 3) To study the suggestions and guidelines for improving the administration of 

small schools according to teachers' opinions under Surat Thani Primary Educational 

Service Area Office 2. The population was 92 small schools. The samples were 76 

small schools by simple random sampling. The data were analyzed by using basic 

statistics such as mean and standard deviation. The test statistic was the t - test.  

One - way ANOVA 

 The results of the research revealed that 1) The effectiveness of the administration 

of small academies in the opinion of teachers under Surat Thani Primary Educational 

Service Area Office 2. 2) There was a high level of academic management effectiveness. 

Comparative effectiveness of academic administration. In terms of personal factors, 

teachers' gender and education levels were significantly different at the 0.05 level of 

significance. Experience different parts. There were no differences in opinions on the 

effectiveness of academic administration. 3) Suggestions  and guidelines for improving 

the administration of small schools are continuous curriculum development. Encourage 

teachers to exchange and learn learning plans. Provide a variety of measurement and 

evaluation tools. Applying internal quality assurance to educational development. 



 จ

Encourage teachers to develop media and learning innovations. From the results of 

the research the school should develop and develop the curriculum in accordance 

with the vision, mission and mission of the institution. Bring local wisdom or network 

of parents to local communities to participate in appropriate teaching and learning. 

Improve information systems in measuring and evaluating teaching and learning. 

Encourage teachers to select a variety of media and learning resources available 

locally to enhance their teaching and learning. 
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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลลุวงไดดวยความกรณุาจาก ดร.สมคิด  นาคขวัญ ประธานกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ  และรองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ     

ที่ไดใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสจนวิทยานิพนธฉบับน้ี

สําเร็จไดดวยดี จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่น้ี 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่ชวยช้ีแนะและใหขอคิดเห็นตาง ๆ จนทําให

วิทยานิพนธมีความสมบูรณย่ิงข้ึน รวมทั้งคณาจารยผูสอนทุกทานที่ไดประสิทธ์ิประสาทความรูแกผูวิจัย

อยางลึกซึ้ง  จนทําใหผูวิจัยดําเนินการวิจัยไดเปนอยางดี 

 ขอขอบพระคุณนายอูต ตรีอุดม นายเอกราช หนูปลื้ม นางสาวจิราภรณ แกวบริสุทธ์ิ                
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บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนที่ยังคงความรุนแรงและการเขาสูประชาคมอาเซียนน้ีดูเหมือนวา

การศึกษาของประเทศไทยยังคงมีปญหาที่แทบจะหมดทางแกอยูมาก และยังทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน      

ไมวาจะเปนปญหาดานคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตกตํ่าอยูเรื่อย ๆ เห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         

ที่วัดจากการสอบ O - Net มีตัวเลขผลการสอบในเกือบทุกกลุมวิชาและทุกกลุมระดับช้ันมีคะแนน       

ไมถึงครึ่งของคะแนนเต็ม ในดานการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน ก็เห็นไดจากพฤติกรรมของผูเรียน

ที่แสดงออกไมวาจะเปนความไรระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และทักษะอื่น ๆ ในการดํารงชีวิต           

ที่สะทอนใหเห็นทางสื่อมวลชน แมจะเปนเพียงสวนนอยแตก็พอใหมองเห็นคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี 

สําหรับปญหาดานโครงการสรางบริหารก็ย่ิงจะเห็นวาเปนปญหาแทบจะไมมีทางแกเลยทีเดียว ไมวาจะ

เปนความไมสมดุลและสอดคลองเช่ือมโยงกันของโครงสรางองคกรหลักในสวนกลาง ความไมสอดคลอง 

กับระบบบริหารของประเทศ ของระบบบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา สภาพเหลาน้ีทําใหการบริหาร

การศึกษาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรและนําไปสูปญหาการขาดคุณภาพของการศึกษา (จักรพรรดิ วะทา, 

2555 : 9 - 10) ซึ่งปญหาคุณภาพของการศึกษาดังกลาว เกิดจากองคประกอบหลายอยาง รวมถึงผล

อันเน่ืองจากการบริหารจัดการของสถานศึกษาดวย จึงไดมีการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเน่ือง และ          

ในปจจุบันก็อยูในชวงแหงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ที่มุงขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน

ใหกวางขวางและทั่วถึงโดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มุงกระจายอาํนาจ

ทางการศึกษาสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและทองถ่ิน ประชาชนและทองถ่ินไดมี สวนรวม         

ในการจัดการศึกษา ซึ่งถือวาเปนนโยบายที่มีความสําคัญที่จะขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

สถานศึกษาทุกแหงจึงจําเปนตองปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาอยางจริงจัง (ปุณิกา เทียนใส, 2557 : 2)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 ไดกําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน คือ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต          

มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานต้ังแตวัยเด็ก 

และสงเสรมิการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน 

และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึงสงเสริม

การศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรยีน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ

และสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
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สังคมแหงชาติ, 2554 : 31) สถานศึกษาแตละแหงจึงมุงแกไขปญหาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 

การปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาและทองถ่ิน ประชาชนและทองถ่ินไดมี สวนรวมในการจัดการศึกษา 

ซึ่งถือวาเปนนโยบายที่มีความสําคัญที่จะขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปน รูปธรรม สถานศึกษา     

ทุกแหงจึงจําเปนตองปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาอยางจริงจัง (ปุณิกา เทียนใส, 2557: 2) การบริหาร

สถานศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงจะมีการแบงงานในการบริหารออกเปน ดาน ๆ และมีรายละเอียด

มากนอยข้ึนกับขนาดขององคการ และความคลองตัวในการบริหาร แตทั้งน้ีมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ 

ตองมีประสิทธิภาพสูงสุด แตถึงอยางไรการบริหารสถานศึกษาตองมีงานหลัก ๆ 4 ดาน ประกอบดวย 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป 

(สัมมา รธนิธย, 2556 : 98) การบริหารงานวิชาการ เปนงานที่สําคัญสําหรับสถานศึกษา เน่ืองจาก   

การบริหารงานวิชาการ เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา และเปนเครื่องช้ีความสําเร็จ และ

ความสามารถของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความรูความสามารถในดานการบริหาร

เพราะการบริหารเปนภารกิจหลักที่ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการโดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ 

เพราะการบริหารงานวิชาการเปน กระบวนการทํากิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียน

การสอนใหดีข้ึน เริ่มต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาการเรียนการสอน การปรับปรุง 

การเรียนการสอน ตลอดการประเมินผลการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร  และ

จุดมุงหมายของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน หากมองการบริหารงานวิชาการ        

ในดานงานของสถานศึกษา งานบริหารวิชาการ ไดแก งานควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณการสอน 

การจัดแบบเรียน คูมือ การจัดช้ันเรียน การจัดครูเขาสอนการปรับปรงุการเรยีนการสอน การฝกอบรม

ครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลประเมินผล การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา

เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา เปนตน และขอบขายของงานวิชาการ         

เปนขอบขายที่กวางและเปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการ (จรุณี เกาเอี้ยน, 

2557 : 3) ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนทั้งนักบริหารและนักวิชาการ เพราะจุดมุงหมายของการ

บริหารการศึกษาก็คือ การจดัการศึกษาใหมีคุณภาพเพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษา

ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ (ปุณิกาเทียนใส, 2557 : 2) จากขอบขายงานที่กวางจึงไดสังเคราะห

การบริหารงานวิชาการมา 5 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศ

การศึกษา และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
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 จากรายงานผลการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการสอบ NT ปการศึกษา 2557         

ทุกโรงมีภาพรวม มีคาเฉลี่ย 51.71 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ สวนผลการสอบ O - NET มีกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สุขศึกษา

และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยภาพรวมสูงกวาระดับประเทศ ยกเวน

กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศมีคาเฉลี่ยภาพรวมตํ่ากวาระดับประเทศ จากขอจํากัดของโรงเรียน

ดานการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กคือจะขาดผูบริหารโดยตอเน่ืองและมีครูไมครบช้ันเรียน การจัด 

การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ มีรูปแบบที่แตกตางจากปกติ ดานบุคลากร ผูบริหารและครู

ตองไดรับการพัฒนา และมีความตระหนักในการรับผิดชอบสูงมาก แต กลับมีผลการสอบ NT และผล

การสอบ O - NET ปการศึกษา 2557 มีคาเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวาระดับประเทศเกือบทุกกลุมสาระ 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2560 : 21 - 22)  

 จากขอมูลความสําคัญ ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 อยูในระดับใด เพศ วุฒิทางการศึกษา และประสบการณการทํางาน

มีผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก หรือไม เพื่อนําผลที่ไดมาเปนแนวทาง         

ในการสงเสริมและสนับสนุน พัฒนาพัฒนาการประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตาม สถานภาพ

สวนบุคคล 

 3.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา

ขนาดเล็กตามความคิดเหน็ของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  
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ความสําคัญของการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยสามารถนําไปใชในการสนับสนุน สงเสริม หรือเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 

และปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีประสิทธิภาพ      

มากย่ิงข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก        

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยมี

ขอบเขต ดังน้ี 

  1.  ขอบเขตของเน้ือหา 

   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขตประกอบดวยประสิทธิผล 6 ดาน 

ไดแก 1) ดานการพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) ดานการวัดผล 

ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4) ดานการนิเทศการศึกษา 5) ดานการพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 6) ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยี           

เพื่อการศึกษา 

  2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2.1  ประชากร คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 92 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 2, 2560)  

   2.2  กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) ไดกลุม

ตัวอยาง 76 โรงเรียน และเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  

ดวยวิธีการจับฉลาก กําหนดผูใหขอมูล เปนครูผูสอน โรงเรียนละ 3 คนรวมทั้งสิ้น 228 คน 
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  3.  ขอบเขตดานตัวแปร 

   ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

   3.1  ตัวแปรตน คือ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

    3.1.1  เพศ 

     1) ชาย 

     2) หญิง 

    3.1.2  วุฒิการศึกษา 

     1)  ปริญญาตร ี

     2)  ปริญญาตรีข้ึนไป 

    3.1.3  ประสบการณการทํางาน  

     1)  ประสบการณนอยกวา 5 ป 

    2)  ประสบการณ 5 - 10 ป 

    3)  ประสบการณมากกวา 10 ปข้ึนไป 

   3.2  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 

5 ดาน ไดแก 

    3.2.1  ดานการพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

    3.2.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

    3.2.3  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

    3.2.4  ดานการนิเทศการศึกษา 

    3.2.5  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

    3.2.6  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ในการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวกับประสทิธิผลการบรหิารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กของ Kimbrough and 

Nunnery (1988); กระทรวงศึกษาธิการ (2550); รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552); จอมพงศ มงคลวนิช 

(2555); วิเชียร ยอดจักร (2555); กิตติยา กาเร็ว (2556); สงวนพงศ ชวนชม (2557); จรุณี เกาเอี้ยน  

(2557) โดยผูวิจัยเลือกใชขอบขายงานวิชาการ 6 ดาน นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย          

ดังภาพที่ 1.1  
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  ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

 1. ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 อยูในระดับมาก  

 2.  ครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ แตกตางกัน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเพื่อใชในการวิจัยและเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน

ดังตอไปน้ี 

 ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานเพื่อใหบรรลวัุตถุประสงคที่ไดวางเอาไว 

สามารถที่จะปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหเขากับสภาพแวดลอม สังคม และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ซึ่งสามารถวัดไดจากความสําเร็จของการทํางาน 

สถานภาพสวนบุคคล 

1.  เพศ 

    1.1   ชาย 

    1.2   หญิง 

2.  วุฒิการศึกษา 

    2.1   ปริญญาตร ี

    2.2   ปริญญาตรีข้ึนไป 

3.  ประสบการณการทํางาน                                           

    3.1   ประสบการณนอยกวา 5  ป 

    3.2   ประสบการณ  5 - 10  ป 

    3.3   ประสบการณมากกวา 10 ปข้ึนไป 

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

1.  ดานการพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3.  ดานการวัดผล ประเมินผล และ

 ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

4.  ดานการนิเทศการศึกษา 

5.  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

 ภายในและมาตรฐานการศึกษา     

6.  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยี

 เพื่อการศึกษา  
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 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย 

วัตถุประสงค ทิศทาง แนวปฏิบัติงานดวยการสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การวัดผล

ประเมินผลใหดีข้ึน พรอมกับกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

เพื่อกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมีความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมาย 

ของหลักสูตรและกอประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานดานวิชาการ 

ไดบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา ดานกระบวนการเรียนรู ดานการ

วัดผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศ ดานการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

รายละเอียด ดังน้ี 

  1.  ประสิทธิผลดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง ผลสําเร็จที่ไดจากการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การวิเคราะหสภาพแวดลอม การประเมิน

สถานภาพสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานศึกษา ชุมชน และ

หลักสูตรแกนกลาง เพื่อกําหนดวัตถุประสงค พันธกิจ วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย มีการตรวจสอบวาหลักสูตรสถานศึกษามีความสมบูรณ

มากนอยเพียงใด มีการจัดทําเปนแผนการจดัสภาพการเรียนรูหรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนด

วิธีการจัดการเรียนรู โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวาง

กลุมสาระการเรยีนรูตามความเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย

ตามที่หลักสูตรกําหนด มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลการนิเทศการใช

หลักสูตรสถานศึกษา มีผลการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

  2.  ประสิทธิผลดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง ผลสําเร็จที่ไดจากการ

ดําเนินงานการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรู โดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ สถานศึกษามีผลการจัดกจิกรรมใหผูเรยีนไดพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสนใจความถนัด

ของผูเรียน การมีสวนรวม ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง สถานศึกษามีผลการสงเสริมใหครูจัด

กระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู สถานศึกษามีผลการใหความสําคัญกับการ

พัฒนาครู ใหมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

จัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีผลการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรม สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และ

แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษามีผลการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย

ผูปกครอง ชุมชนทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม สถานศึกษามีรูปแบบ
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การนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบ

กัลยาณมิตร 

  3.  ประสิทธิผลดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง 

ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงาน ตามระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล สถานศึกษา

มีผลการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู สถานศึกษา        

มีผลการสงเสริมการใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมิน        

ตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติ และผลงานสถานศึกษามีผลการเทียบโอนความรูทักษะ 

ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวทางที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน สถานศึกษามีผล       

การสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูโดยมีการกําหนดรวมกันกับนักเรียนใหใกลเคียง

กับสภาพจริงหรือจําลองใหใกลเคียงชีวิตจริงมากที่สุด สถานศึกษามีการประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

ทั้งระบบ ผลจากการประเมินสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการดานการวัดผล

และประเมินผล 

  4.  ประสิทธิผลดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงาน 

ระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถานศึกษามีผลการดําเนินการ

นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา สถานศึกษา       

มีผลการประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา สถานศึกษามีผล

ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และ

การเรียนการสอนของสถานศึกษา สถานศึกษามีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการ

จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษา

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ   

เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร 

  5.  ประสิทธิผลดานการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ผลสําเร็จ

ที่ไดจากการดําเนินงาน ระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มีเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และ

ตัวช้ีวัดของกระทรวงเปาหมาย ความสําเร็จของพื้นที่การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมิน       

ของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามระบบการประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา มีผลการดําเนินการพฒันา

ตามแผนและติดตามตรวจสอบ มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

มีผลการประสานรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
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ประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา          

มีผลการดําเนินการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา มีผล การดําเนินการ

ประสานงานกับสํานักงานรองรับมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

สถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

  6.  ประสิทธิผลดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง 

ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานการศึกษา วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีรวมทั้ง

เครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  

มีการรายงานดานการวางแผนการผลิตการทดลองใช สถานศึกษามีผลงานที่เกิดจากการสงเสริมใหครู

ผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการอยางเพียงพอ สถานศึกษามีผลงานในการประสาน

ความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน

และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น สถานศึกษา

มีผลการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหผูเรียนไดรับความรู

ตามจุดหมายที่ครูต้ังไว 

 ครู หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 หมายถึง หนวยงานทางการศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ 

ดูแล สงเสริมและสนับสนุนและรวมบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตทองที่           

8 อําเภอ ไดแก อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอทาชนะ อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม 

อําเภอพุนพิน และอําเภอวิภาวดี มีสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 190 โรงเรียน 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาคนควา

เอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานและแนวคิด ที่จะนําไปสูกรอบแนวคิดการวิจัย 

และเปนฐานขอมูลประกอบการศึกษา วิเคราะห อภิปรายผลใหบรรลุวัตถุประสงค มีรายละเอียด ดังน้ี 

  1.  แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบรหิารงานวิชาการ 

  2.  แนวคิดและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

  3.  บริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 

  4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

 

 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากงานวิชาการเกี่ยวของกับ

หลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษา และ

เกี่ยวของกับผูบริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมก็อยูที่ลักษณะ

ของงานน้ัน ๆ  

 สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554 : 13) ไดสรุป การบริหารงานวิชาการไววา หมายถึง เปนกระบวนการ

ดําเนินการหรือแนวทางปฏิบัติของผูบริหาร ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

โดยมุงหวังพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามที่สังคมตองการ อันเปนเปาหมายสูงสุดของสถานศึกษา 

 พัชราภรณ โตแกว (2554 : 12) ใหความหมายวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกชนิดและการดําเนินงานทุกอยางของผูบริหารโรงเรียน ครู และผูมีสวนเกี่ยวของกับการ

ปรับปรุง การพัฒนาการจัดการเรียนใหเกิดผลดีกับผูเรียนและใหครอบคลุมกับจุดมุงหมายของหลักสูตร

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 กนกวรรณ ภาณุทัต (2555 : 25) ใหความหมายวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

สถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาการเรียนการสอนในดานตาง ๆ 

ใหไดผลดี บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ใหนักเรียน 

มีความประพฤติดี มีลักษณะนิสัยที่ดีสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 



 11

 วิเชียร ยอดจักร (2555 : 13) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร

กิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี

และมีประสิทธิภาพสูง เกิดประโยชนสงูสดุกับผูเรยีน ทั้งน้ีเพื่อปรับปรุง สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพมาตรฐานไดตามเจตนารมณของการศึกษาพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหมากที่สุด 

 พนัส ดวงเอก (2555 : 9) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน ต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน 

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอน ไปจนถึง การวัดการประเมินผล และการเทียบโอน

ผลการเรียน ซึ่งเปนงานหลักของงานวิชาการ เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และจุดมุงหมาย

ของการศึกษา เกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

 จอมพงศ มงคลวนิช (2555 : 30) ไดกลาวถึง การบริหารงานวิชาการ เปนการดําเนินการ        

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช การทําแผนการสอน การปรับปรุง

การเรียนการสอน การใชสื่อการสอน การประเมินผลการวัดผล และการนิเทศการสอน เปนตน        

การบริหารการศึกษาเปนการดําเนินงานของกลุมบุคคลเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คนจะมีคุณภาพ 

คือมีความรูความสามารถ ความคิด และความเปนคนดีได จะตองมีการเรียนการสอนหรือจะตองมีการ

บริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพน่ันเอง การบรหิารงานวิชาการจงึถือเปนหวัใจของการบรหิารการศึกษา 

ในสถาบันการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนตาง ๆ จะมีผูบริหารฝายวิชาการซึ่งจะเรียกช่ือตาง  ๆ

กันไป เชน รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิชาการ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ หรือ

ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ เปนตน 

 จรุณี เกาเอีย้น (2557 : 4) ไดกลาวสรุปวา งานวิชาการ หมายถึง งานที่เปนหัวใจของสถานศึกษา

หรือโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยงานยอยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน หลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตรวิชาสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา และ

งานอื่น ๆ ที่สงเสริมสนับสนุน งานวิชาการใหบรรลุผลสําเร็จ 

 อมรรัตน โพธ์ิเพชร (2557 : 34) กลาววา งานวิชาการเปนงานที่สําคัญและถือเปนงานหลัก

ของโรงเรียน ผูบริหารจะตองใหความสนใจและความรับผิดชอบ และตองเปนผูนําทางวิชาการแกคณะคร ู

ใหความรวมมือใหคําปรึกษา แนะนํา และคอยประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันเพื่อใหงาน

ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญงานวิชาการยังเปนงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรม       

ทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ

และสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนคนดี เปนคนเกง และเปนคนที่มีความสุข 

 ปริศนา สําเนียงแจม (2558 : 16) ไดสรุปวางานวิชาการเปนการดําเนินกิจกรรมทุกอยาง        

ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน ต้ังแตการพัฒนาหลักสูตร การนิเทศงานสอน 

การประเมินผลการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแกผูเรียน 
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 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง แนวปฏิบัติงานดวยการสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผลใหดีข้ึน พรอมกับกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานโดยมุงเนนผูเรียน        

เปนสําคัญ เพื่อกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมีความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค          

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและกอประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดของโรงเรียน เปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เพราะ

จุดมุงหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษาคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยูที่

งานดานวิชาการเพื่อเปนการสรางเสริมนักเรียนใหมีความรู ความสามารถตามจุดมุงหมาย ของหลักสูตร

ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของนักการศึกษาที่กลาวไว ดังน้ี 

 กรทิพย ศกุนตานุรักษ (2554 : 11) ไดสรุป ความสําคัญของงานวิชาการไววา การบริหาร

วิชาการถือเปนงานหลักของสถานศึกษาซึ่งเปนสถาบันทางสังคมมีหนาที่บริการจัดการศึกษาตาม 

ความตองการของสังคมและชุมชน ผูบริหารและครูจะตองมีการวางแผน ติดตาม ควบคุม และสงเสริม

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค 

 พัชราภรณ โตแกว (2554 : 13) ไดสรุป ความสําคัญของงานวิชาการไววา การบริหาร

วิชาการเปนงานที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิงและเปนงานหลักในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คือ

มุงใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ 

มีคุณธรรม จริยธรรมที่สังคมตองการและตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

 สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554 : 15) ไดสรุป ความสําคัญของงานวิชาการไววา ความสําเร็จ      

ของสถานศึกษาข้ึนอยูกับการนําหลักการบริหารงานวิชาการ คือหลักการพัฒนาคุณภาพ หลักการ         

มีสวนรวม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักประหยัด หลักความเปนวิชาการ นําไปปฏิบัติ 

เพื่อคุณภาพของเปาหมายคือผูเรียนเปนหลัก ตลอดจนบุคลากรซึ่งเปนผูมบีทบาทสําคัญในกระบวนการ

บริหาร โดยเนนการมีสวนรวมในการบรหิาร ใหการสงเสริมสนับสนุนและดูแลเอาใจดวยความยุติธรรม

และเสมอภาพ 

 จุฑาณัฐ สุภาพ (2555 : 19) ไดสรุป ความสําคัญของงานวิชาการไววา งานวิชาการเปนงานหลัก

ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาเปนการวางพื้นฐานในการพัฒนาคนใหมีความรู

ความสามารถ ปรับตัวอยูกับสังคมไดอยางมีความสุข โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรได จะตองสามารถบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2555 : 1 - 2) ไดสรุป ความสําคัญของงานวิชาการไววา การใช

เวลาในการบริหารงานและการใหความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผูบริหาร

โดยแยกงานออกเปน 7 ประเภท พบวา การบริหารงานวิชาการคิดเปนรอยละ 40 งานบริหารบุคลากร 
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รอยละ 20 งานบริหารกิจการนักเรียนรอยละ 20 งานบริหารหารเงิน งานบริหารอาคารสถานที่            

งานบริหารความสัมพันธกับชุมชนและงานบริหารทั่วไปแตละงานคิดเปนรอยละ 5 จากงานเห็นไดวา

ผูบริหารโรงเรยีนไดใหความสําคัญของการบรหิารงานวิชาการ และกําหนดสัดสวนไวมากทีสุ่ดเมื่อเทียบกับ

งานอื่น ๆ  

 ปรารถนา ตันติกุลไพบูลย (2555 : 33) ไดสรุป ความสําคัญของงานวิชาการไววา งานวิชาการ

เปนงานที่มีความสําคัญที่สุด เปนตัวบงช้ีใหเห็นคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการของสถานศึกษา 

ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจ ในสาระสําคัญตามขอบขายงานวิชาการเปนอยางดี 

อันจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร 

 จรุณี เกาเอี้ยน (2557 : 3) การบริหารงานวิชาการ เปนงานที่สําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

เน่ืองจากการบริหารงานวิชาการ เกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งมีจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษา และเปนเครื่องช้ีความสําเร็จ

และความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองมีความรูความสามารถในดานการ

บริหารเพราะการบริหารเปนภารกิจหลักที่ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการโดยเฉพาะการบริหาร 

งานวิชาการ เพราะการบรหิารงานวิชาการเปน กระบวนการทํากิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 

การเรียนการสอนใหดีข้ึน เริ่มต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาการเรียนการสอน 

การปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดการประเมินผลการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดหมายของหลักสูตร

และจุดมุงหมายของสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสดุกับผูเรียน หากมองการบริหารงานวิชาการ

ในดานงานของสถานศึกษา งานบริหารวิชาการ ไดแก งานควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณ      

การสอน การจัดแบบเรียน คูมือ การจัดช้ันเรียน การจัดครูเขาสอนการปรับปรุงการเรียนการสอน 

การฝกอบรมคร ูการนิเทศการศึกษา การเผยแพรงานวิชาการ การวัดผลประเมินผล การประเมินมาตรฐาน

สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา เปนตน  

 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาน้ัน เปนงานที่สําคัญของสถานศึกษา         

เปนหนาที่หลัก เปนหัวใจสําคัญ ที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูจะตองรวมกันปฏิบัติตามภารกิจ 

สถานศึกษาจะประสบผลสาํเร็จไดดีน้ันก็ข้ึนอยูกับการบริหารงานวิชาการ วาจะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ 

มีความรู มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อใหนักเรียนไดนําไปใชในการดํารงชีวิต ในสังคม 

และยังเปนเครื่องมือช้ีวัดความสําเร็จ ความรู ความเขาใจ ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา           

ในฐานะผูนําขององคกรดวย 
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 หลักการบริหารงานวิชาการ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 กําหนดใหการจัดการศึกษาทุกประเภททุกระดับ 

ตองเนนความสําคัญ 3 สวน คือความรูคุณธรรม และกระบวนการเรียนรูโดยบูรณาการตาม ความเหมาะสม

ของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2550)  

  1.   หลักสูตรและเน้ือหาสาระการเรียนรูประกอบดวยความรู เรือ่งตาง ๆ ดังน้ี  

    1.1   ความรู เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมโลก หากเรียกเปนรายวิชาตามแนวทางที่เคยปฏิบัติหมวดน่ี  ไดแก            

การเรียนเรื่อง เกี่ยวกับสุขศึกษา สังคมศึกษา ภูมิศาสตรประวัติศาสตรเศรษฐศาสตรหนาที่พลเมือง

การเมือง การปกครอง ประเทศของเรา ประเทศเพื่อนบาน เปนตน  

    1.2   ความรู  และทักษะดานวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีรวมทั้ งความรู              

ความเขาใจ และ ประสบการณ ในเรื่องการจัดการการเอาใจใสดูแลบํารุงรักษาและการใชประโยชน

จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลย่ังยืน หากเรียกเปนรายวิชาตามแนวทางที่เคย

ปฏิบัติหมวดน้ี อาจไดแกการเรียนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษาวิทยาศาสตรทั่วไป ฟสิกส เคมี 

ชีววิทยา สิ่งแวดลอม พลังงาน ปาไม สัตวปา สัตวนํ้า แหลงนํ้า ดิน หิน แร ดวงดาวจักรวาลอวกาศ

เปนตน  

    1.3   ความรู เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการ

ประยุกตใช ภูมิปญญา หมวดน้ีเปนสาระและกิจกรรมที่หลอหลอม สรางเสริมความงดงาม ใหแก

รางกายวาจา ความคิดและจิตใจอาจเรียกเปนวิชาตามแนวคิดเดิม เชน ศีลธรรม หลักธรรมของศาสนา

จริยธรรม สมบัติของผูดีมารยาทสงัคม กีฬาและการออกกําลังกาย การวาดภาพระบายสี การปน และ

แกะสลัก งานประดิษฐงานชางวรรณกรรมและบทกวี เพลงและดนตรีนาฏศิลป และนันทนาการ 

นิทาน ตํานานความเช่ือโบราณวัตถุเปนตน  

    1.4   ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษาเนนการใชภาษาไทย         

อยางถูกตอง ไดแกวิชาคณิตศาสตรซึ่งอาจแยกเปนพีชคณิต เรขาคณิต เลขคณิต สวนวิชาภาษาไทย 

ซึ่งอาจแยก เปนหลักภาษาการใชภาษา (การฟงการพูดการอานและการเขียน) วรรณคดีทั้งวรรณคดี

รวมสมัย วรรณคดีสากลและวรรณคดีทองถ่ิน นอกจากน้ียังรวมถึงภาษาตางประเทศตามความจําเปน

ในสังคมโลกาภิวัฒน เชน ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน จีน เกาหลีรวมทั้งภาษาของประเทศเพื่อนบาน  

    1.5   ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข           

ในหมวดน้ี มีทั้งการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการงาน การอาชีพ และการสังคม โดยเฉพาะการเรียนเรื่อง     

การงาน และอาชีพ มีหลายสาขา เชน เกษตร ประมง ชางอุตสาหกรรม ชางศิลปกรรมชางหัตถกรรม 

งานบริการคาขาย นายหนาธุรกิจ สื่อสารโทรคมนาคม โฆษณา ประชาสัมพันธ ฯลฯ ทั้งน้ีใหการจัดทํา

หลักสูตรแกนกลางเปนหนาที่ของสวนกลางและกําหนดใหโรงเรียนข้ันพื้นฐานมีหนาที่ จัดทําสาระ         
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ของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ของทองถ่ินของตนหรือที่เรียกวาการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  

  2.   การจัดกระบวนการเรียนรูการจัดกระบวนการเรียนรู ถือเปนสวนที่สําคัญที่สุด 

เพราะ เปนสวนที่สงผลกระทบตอตัวผูเรียนโดยตรงภารกิจน้ีเปนหนาที่ของโรงเรียน ครูและผูจัดการ

เรียนรู ซึ่งรวมถึงวิทยากร พอแมผูปกครองและบุคคลอืน่ที่มีสวนจัดการเรยีนรู ทั้งโดยตรงและโดยออม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดเรื่องน้ีไวในมาตรา 24 มีสาระสําคัญหลาย ประการ ดังน้ี  

    2.1   จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด          

ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลหากครูใหความสําคัญแกผูเรียนเขาใจความแตกตาง 

ระหวางบุคคลจิตวิทยาการเรียนรู และจิตวิทยาพัฒนาการครูก็จะสามารถปฏิบัติไดโดยพิจารณา             

ความเหมาะสมเปนรายวิชารายกิจกรรม วาวิชาใดเรื่องใดกิจกรรมใดสามารถจะมอบหมายงานแกผูเรียน

เปนรายบุคคลหรือรายกลุ มตามความสนใจหรือความถนัดการทํา เชน น้ีจะทําใหผู เ รี ยน                

ประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรมมีกําลังใจและมั่นใจที่จะเรียนรูตอไป  

    2.2   ฝกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกต 

ความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาความในขอน้ีเนนการฝกทักษะซึ่งประกอบดวยการฝกหัด 

และฝกฝน ทักษะที่ตองฝก ไดแก ก. กระบวนการคิดเชน ฝกคิดอยางเสรีคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

คิดหาความสัมพันธเช่ือมโยงคิดริเริ่มสรางสรรคคิดสรางทางเลือกคิดตัดสินใจ และคิดแกปญหาได        

ข. การจัดการ เชน การวางแผน การทําโครงงานการบันทึกการประมวลผล การประเมินผลการประสาน

และรวมมือปฏิบัติการการสรุปผลการรายงานผลการปรับปรุงแกไข ค. การเผชิญสถานการณ เชน   

การรับรู สถานการณการวิเคราะหสถานการณการควบคุมอารมณของตน การควบคุมสถานการณ โดยใช

ขอมูลเหตุผลและความรู มาประกอบการคิดและตัดสินใจ เผชิญและแกไขสถานการณ ไดอยาง             

รูเทาทัน  

  3.   จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู จากประสบการณ จริงฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปน 

ทําเปนรักการอานและเกิดการใฝรู อยางตอเน่ืองความในขอน้ีเนนการเรียนรู ดวยการปฏิบัติจริง        

ซึ่งเช่ือมโยงและสืบตอเน่ืองจากการฝกทักษะในหัวขอที่ผานมาการเรียนรู ดวยการปฏิบัติจริงมีหลายวิธี 

เชน การอาน การพูดการรองเพลงการเขียน การวาดภาพ การคนควาเอกสารการศึกษานอก สถานที่

การสัมภาษณการสังเกตและการบันทึกการสังเกตและการวิเคราะหการทดลองการสาธิต การแสดง

บทบาทสมมุติการแสดงละครการจัดนิทรรศการการทําโครงงานการทําแฟมสะสมงาน การปฏิบัติงาน 

ฯลฯ และ การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ก็ตามตองเนนการคิดเปน ทําได ทําเปน และสามารถแกปญหา               

ที่เกิดข้ึนได รักการอานและใฝรู ใฝเรียนอยางตอเน่ืองไมเฉพาะในขณะที่เรียน เพื่อใหสอบได หรือ  

สอบผานเทาน้ัน  
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  4.   จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชาความหมาย            

ของขอน้ีคือการบูรณาการจุดมุงหมายและเน้ือหาตามความเหมาะสมหมายความวาในแตละกิจกรรม 

หรือแตละคาบเวลาตองมเีน้ือหาวิชาและจุดมุงหมายหลกัและมีการผสมผสานวิชาอื่นเปนองคประกอบ 

โดยเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม สามารถนํามาบูรณาการเขาไปใน เน้ือหาและกิจกรรม

วิชาอื่น ๆ ไดโดยถือหลักวาคุณธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถจะปลูกฝง และ

สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนไดทุกวิชา  

  5.   สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสื่อการเรียน และ

อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสามารถใชการวิจัยสวนหน่ึงของกระบวน การเรียนรู

ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรู ไปพรอมกันจัดสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ โรงเรียนและครู 

ตองจัดสิ่งแวดลอม ปจจัยและบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู เชน มีความสงบ สะอาดรมรื่น รมเย็น         

มีที่กันแดดกันฝน มีนํ้าด่ืมมีหองนํ้าหองสวมเพียงพอ และสะอาดมีหนังสือ วารสาร สื่ออุปกรณวัสดุฝกงาน        

มีบรรยากาศของกัลยาณมิตรและอีกประเด็นหน่ึง คือ การแสวงหาความรู ในลักษณะของการวิจัย

โดยเฉพาะการวิจัยในช้ันเรียนหรือการคนหาความรู อยางเปนระบบ ทั้งผูสอนและผูเรียนโดยกระทํา

ไปในงานปกติ  

  6.   จัดการเรียนรู ใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที?มีการประสานความรวมมือกับบิดา 

มารดาผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพือ่รวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพอนัจะสงให ผูเรียนเกิดการ

พัฒนาอยางย่ังยืนและรอบดาน นอกจากน้ัน ในมาตรา 25 และมาตรา 29 ของ กฎหมายการศึกษา

แหงชาติกําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรู ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

เชน หองสมุดสาธารณะ พิพิธภัณฑหอศิลปสวนพฤกษศาสตร สวนสาธารณะอุทยานวิทยาศาสตร               

ศูนยเยาวชน ศูนยกีฬา ฯลฯ อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริม ความเขมแข็งของชุมชน 

บุคคลองคกรและสถาบันทางสังคม โดยจัดกระบวน การเรียนรู ใหเกิดข้ึนภายในชุมชน  

  7.   การประเมินผูเรียนการประเมินผูเรียนใหพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน  

ความประพฤติสังเกตพฤติกรรม การเรียนและการรวมกิจกรรมและจากการทดสอบทั้งหมดน้ีใหทํา 

ควบคูกันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบของการศึกษา 

นอกจากน้ียังไดกําหนดใหโรงเรียนใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอและใหนําผล

การประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณาดวย  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550) ไดกําหนดหลักการและแนวคิดดาน

การบริหารงานวิชาการเพื่อเปนแนวทาง การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ

โรงเรียนเพื่อพิจารณาดังตอไปน้ี 
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  1.  ยึดหลกัใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรโรงเรียนใหเปนไปตามกรอบหลักสูตร แกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและ สังคมอยางแทจริง

โดยมีครูผูบริหารผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

  2.  มุงสงเสรมิโรงเรียนใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสงูสุด  

  3.  มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู

รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู  

  4.  มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีช้ีวัดคุณภาพ การจัดหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงช้ันทั่ง ระดับเขตพื้นที่

การศึกษาและโรงเรียน  

  5.  มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ ในการจัด

และพัฒนาการศึกษา  

 ปรีชา กระจางโพธ์ิ (2550) ไดกลาวถึง หลักการบริหารงานวิชาการไววา หลักการบริหาร 

งานวิชาการเปนแนวคิดเพื่อปฏิบัติไปสูความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ จําเปนตองมีหลักที่สําคัญ ๆ 

ดังน้ี 

  1.  หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหารงานเพื่อนําไปสู 

ความเปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวช้ีวัด คือ ผลผลิตและกระบวนการ       

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเปนที่ยอมรับ        

ในระดับสากลมากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

  2.  หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวน การบริหารได 

พัฒนามาอยางตอเน่ืองสม่าํเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมเสนอแนะปรับปรุง และ

พัฒนา หลักการมีสวนรวมตองการใหทุกคนไดรวมกันทํางานซึ่งลักษณะของงานวิชาการตองอาศัย

ความรวมมอืจากหลายฝายรวมกันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากข้ึนการมีสวนรวมตองเริ่ม จากการ

รวมคิด รวมทํา และรวมประเมินผลเรื่องที่ศึกษาได  

  3.  หลักการ 3 องคประกอบ (3 - E) ไดแก ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

   3.1  หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว 

เปนตามข้ันตอนกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคอยางไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุง แกไขได 

มีประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิคตาง ๆ  ที่ทํา ใหบรรลุวัตถุประสงค

มากที่สุด  

   3.2  หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผลผลิต (Outputs)         

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรู ความสามารถ มีทักษะเพิ่มข้ึน 
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รวมทั้งการคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชคําสองคําน้ีควบคูกันคือมี ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล  

   3.3  หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใช 

กําลังหรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร แตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังน้ัน 

การลงทุนในทางวิชาการจึงตองคํานึงถึงความประหยัดดวยเชนเดียวกัน ผูบริหารจะใช กลวิธีอยางไร

ในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุ เทคโนโลยี และ

ใชเวลานอยอีกดวย  

  4.  หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การกํากับที่ดี การดูแลอยางดี 

ประกอบดวยสี่ประการ ดังน้ี  

   4.1  เปาหมายสอดคลองตอความตองการหรือความจําเปนของสังคมหรือชุมชน 

(Relevance) สถานศึกษาตองทําใหสิ่งที่สอดคลองกับประโยชนของผูเรียน ประโยชนของสังคม ชุมชน  

   4.2  มีความโปรงใส (Transparence) กระบวนการบริหารตองโปรงใสตรวจสอบได 

อธิบายไดดวยเหตุผล และมีความยุติธรรมแกทุกฝาย  

   4.3  ทุกข้ันตอนตองมีผูรับผดิชอบ (Accountability) มีผูยอมรับในผลของการกระทํา

และพรอมที่จะแกไขปญหาใหจงได  

   4.4  กระบวนการบริหารตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และไดประสิทธิผล 

(Effectiveness) หมายถึง มีการวางแผน มีการปฏิบัติตามแผน มีการติดตามและประเมิน และมีการ

ปรับปรุงพัฒนาผลที่ไดรับคุมคากับการลงทุน ทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจ  

  5.  หลักความเปนวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระ 

ของวิชาการ ไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลกัการเรยีนรู หลักการสอน หลักการวัดผล ประเมินผล 

หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เปนตน หลักการตาง ๆ เหลาน้ีเปน องคประกอบที่สําคัญ 

กอใหเกิดลักษณะความเปนวิชาการที่ตองอาศัยองคความรู เพื่อทําใหเกิด การเปลี่ยนแปลงแปลง และ

สรางสรรค ดังน้ัน การบริหารงานวิชาการจําเปนตองคํานึงถึงหลัก ตาง ๆ เหลาน้ีดวย  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2555) กลาววา การบริหารงานวิชาการมีหลัก การบริหาร คือ 

  1.  หลักแหงประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การไดมีผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยไมเพิ่ม 

การลงทุน น้ันคือ นักเรียนนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตร โดยไมลาออก

กลางคัน เรียนเกินเวลา และชากวากําหนด  

  2.  หลักแหงประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตที่ไดตามจุดมุงหมายที่วางไว 

น่ันคือนักเรียนนักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตร มีความรู ความสามารถทักษะ คุณภาพ 

และการจัดการได  
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 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551 : 22) ไดกลาวถึง หลักการบริหารงานวิชาการที่สําคัญ ๆ ดังน้ี 

  1.  หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เปนการบริหารเพื่อนําไปสู 

ความเปนเลิศทางวิชาการ องคประกอบของคุณภาพที่เปนตัวช้ีวัดคือผลผลิต และกระบวนการ          

เปนปจจัย สําคัญที่ทําใหบุคลากรและผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพเปนที่ยอมรับ

ของสังคม ในระดับสากลมากข้ึน โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล  

  2.  หลักการมีสวนรวม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได 

พัฒนามาอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ โดยหลักการมีสวนรวม การเสนอแนะและการพัฒนาในงาน วิชาการ 

ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย จึงอาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ โดยมีเปาหมาย

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพไดมากข้ึน การมีสวนรวมตองเริ่มจากการรวมคิด รวมทํา และรวมประเมินผล  

  3.  หลักการ 3 องคประกอบ (3 - Es) ไดแก ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด  

   3.1  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว

เปนไป ตามข้ันตอนและกระบวนการ มีปญหาและอุปสรรคขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได 

การมีประสิทธิภาพเนนไปที่กระบวนการ (Process) การใชกลยุทธและเทคนิควิธีตาง ๆ ที่ทําให บรรลุ

วัตถุประสงคมากที่สุด  

   3.2  หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผลผลิต (Outcome) ตาม วัตถุประสงค

ที่กําหนดไว ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความรู ความสามารถ มีทักษะเพิ่มข้ึน รวมทั่งการคํานึงถึง

ผลประโยชนที่ไดรับ อยางไรก็ตามมักใชสองคําน้ีควบคูกันคือมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

   3.3  ประหยัด (Economy) หมายถึง การใชเวลานอย การลงทุนนอย การใชกําลัง 

หรือแรงงานนอย โดยไมตองเพิ่มทรัพยากรการบริหาร แตไดผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังน้ัน การลงทุน

ทางวิชาการจึงตองคํานึงหลักความประหยัดดวยเชนกัน  

  4.  หลักความเปนวิชาการ (Academics) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระ

ของวิชาการ ไดแก หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล 

หลักการนิเทศการศึกษา และหลักการวิจัย เปนตน หลักการเหลาน้ีเปนองคประกอบ สําคัญที่กอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค  

 สรุปไดวา หลักการบริหารงานวิชาการเปนแนวคิดเพื่อใหการปฏิบัติบรรลุสูความสําเร็จ      

ในการบริหารงานวิชาการ ดังน้ันในการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารตองใชทั่งหลักประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงคุณภาพของเปาหมาย คือ ผูเรียนเปนหลัก นอกจากน้ีตองคํานึงถึง บุคลากร

ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญในกระบวนการบริหาร โดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน การบริหาร     

ใหการสงเสริมสนับสนุน และดูแลเอาใจใสดวยความยุติธรรมและเสมอภาค 
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 ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

 หนวยงานทางการศึกษาและนักวิชาการ ไดกําหนดขอบขายการบริหารงานวิชาการไว ดังน้ี 

 Kimbrough and Nunery (1998 : 51 - 58) กลาววา การบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย  

  1.  การกําหนดนโยบายและหลักการใหชัดเจน 

  2.  การกําหนดจุดมุงหมายของการศึกษา 

  3.  การจัดระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเปาหมาย 

  4.  การจัดองคการของการเรียนการสอน 

  5.  การประเมินผล 

  6.  การจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนการสอน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 29) ไดกลาวถึงขอบขายและภารกิจงาน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

  1.  การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกบัการใหความเห็นการพัฒนาทองถ่ิน 

  2.  การวางแผนงานดานวิชาการ 

  3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  6.  การวัดผล และประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

  7.  การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  8.  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู 

  9.  การนิเทศการศึกษา 

10.  การแนะแนว 

11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

12.  การสงเสรมิชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

13.  การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

14.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

15.  การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบังานดานวิชาการของสถานศึกษา 

16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 

17.  การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 30) กลาวถึงขอบขายงานวิชาการวา เปนการบริหารงาน

วิชาการตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ครอบคลุมใน 4 ดาน คือ หลักสูตร กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การวัด/ประเมินผลและการรับเขาศึกษาตอ รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารเพื่อการเรยีนรู พบวามีการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานปฏิรูปดานการเรียนรูในแตละดาน

เปนอยางมาก หลากหลายโครงการ เพื่อใหบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติและแผนการศึกษาชาติ ดังน้ี 

  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  3.  การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

  4.  การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  6.  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

  7.  การนิเทศการศึกษา 

  8.  การแนะแนวการศึกษา 

  9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  10.  การสงเสรมิความรูดานวิชาการแกชุมชน 

  11.  การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 

  12.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 ภัทรวดี พรมตะ (2553 : 5 - 6) ไดกลาวถึงขอบขาย หรือภารกิจการบริหารงานวิชาการ 

ประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก  

  1.  การวางแผนงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนงานวิชาการเปนการรวบรวมขอมูล

การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติ การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานวิชาการ และการจัดทําระเบียบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ การทําแผนงานวิชาการไวลองหนา เพื่อทําใหงานการบริหารงานวิชาการ

เปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

  2.  การจัดการหลักสูตร หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อใหบรรลุผล     

ตามหลักการ เปาหมาย และจุดประสงค โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดครูเขาสอน 

ตามหลักสูตร การจัดการหลักสูตรภายในโรงเรียนเพื่อใหการนําหลักสูตรไปใชเปนไปตามจุดมุงหมาย

และมีประสิทธิภาพ 
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  3.  การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที่ครูและนักเรียนรวมกันทํา เพื่อใหเกิด

การเรียนรู เชน การจัดตารางสอน การทําแผนการสอน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม       

ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ 

  4.  การนิเทศการศึกษาหมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อช้ีแนะใหความชวยเหลือ

และคามรวมมือกับครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การประเมินบุคลากร และ             

การฝกอบรม เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครูใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา 

  5.  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนหมายถึง กระบวนการหาปริมาณความสามารถ 

ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมความตองการ อันสืบเน่ืองมาจากการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือทางการศึกษา

อยางใดอยางหน่ึงมาวัด ผลที่ไดจากการวัดจะออกมาเปนคะแนนหรือขอมูล และนําผลจากการวัด            

มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานแลวจึงตัดสินตามเกณฑที่ใหไว 

 พัชราภรณ โตแกว (2554 : 16) ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังน้ี การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนา

แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคลากร ครอบครัว องคกร หนวยงาน

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 สุชาดา ศิริสุวรรณ (2554 : 15) ไดสรุปถึงขอบขายงานวิชาการไววา เปนการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนา         

แหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาอื่น และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคลากรครอบครัว  

 กนกวรรณ ภานุทัต (2555 : 29) ไดสรุปถึงขอบขายงานวิชาการไววา การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลง

เรียนรู การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

แกบุคลากรครอบครัว  

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2555 : 3 - 4) ไดกลาวถึงขอบขายงานวิชาการ ประกอบไปดวย 

4 ดาน ไดแก การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริหาร

เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลงในดานวิชาการ 
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 วิเชียร ยอดจักร (2555 : 26) ไดสรุปถึงขอบขายงานวิชาการไววา การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล และ 

เทียบโอนผลการเรียน 

 กิตติยา กาเร็ว (2556 : 16) ไดสรุปถึงขอบขายงานวิชาการไววา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาแหลงเรียนรู 

การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 สงวนพงศ ชวนชม (2557 : 62) ไดสรุปขอบขายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา          

มี 8 ดาน ดังตอไปน้ี 

  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

  2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  3.  การวัดและการประเมินผล 

  4.  การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  6.  การพัฒนาแหลงเรียนรู 

  7.  การนิเทศภายในสถานศึกษา 

  8.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 จรุณี เกาเอี้ยน (2557 : 21 - 22) ไดสรุปขอบขายของงานวิชาการซึ่งเปนขอบขายที่กวาง

และเปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการงานประกอบดวยงานยอยอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรวิชาสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผล

และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่สงเสริมสนับสนุน งานวิชาการใหบรรลุ 

ผลสําเร็จ 

 สรุปไดวา ขอบขายและภารกิจงานวิชาการของสถานศึกษามีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุม

ทุกกิจกรรมของสถานศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน และตางก็มุงหวังให พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกผูเรียน 

 จากการศึกษาความหมายของงานวิชาการ การบริหารวิชาการ ขอบขายและประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการ ผูวิจัยจึงนํามาสังเคราะหเพื่อเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ี ดังตารางที่ 

2.1 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.1  สังเคราะหประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
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1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกบัการ 

 ใหความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตรทองถ่ิน         - 

2. การวางแผนงานดานวิชาการ         - 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา         - 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา         * 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู         * 

6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน

 ผลการเรียน         * 

7. การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 ในสถานศึกษา         - 

8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู         - 

9. การนิเทศการศึกษา         * 

10. การแนะแนว         - 

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 และมาตรฐานการศึกษา         * 

12. การสงเสรมิชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ         - 

13. การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการ

 กับสถานศึกษาและองคกรอื่น         - 

14. การสงเสรมิและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

 ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานประกอบการ

 และสถาบนัอื่นทีจ่ัดการศึกษา         - 
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 จากตารางที่ 2.1 ตารางสังเคราะหองคประกอบหลักของงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

จากการศึกษาแนวคิดของ Kimbrough and Nunnery (1988); กระทรวงศึกษาธิการ (2550); รุงชัชดาพร 

เวหะชาติ (2552); จอมพงศ มงคลวนิช (2555); วิเชียร ยอดจักร (2555); กิตติยา กาเร็ว (2556); 

สงวนพงศ ชวนชม (2557); จรุณี เกาเอี้ยน (2557) โดยผูวิจัยเลือกใชขอบขายงานวิชาการดานที่มีความถ่ี

ต้ังแต 5 ข้ึนไป ผูวิจัยสามารถนํามาแจกแจงและสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล

ในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 2 เกี่ยวกับองคประกอบของหลักของงานวิชาการในสถานศึกษา ได 6 ดาน ดังน้ี       

1. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. ดานการวัดผล 

ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4. ดานการนิเทศการศึกษา 5. ดานการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และ 6. ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 

 

แนวคิดและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

 

 ความหมายของประสิทธิผล 

 คําวา “ประสิทธิผล” กับ “ประสิทธิภาพ” เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน หลายครั้งที่

ผูใชเกิดความสับสนระหวางความหมายของสองคําน้ี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 : 

667) ไดใหความหมายสองคําน้ีไววา “ประสิทธิผล” หมายถึง ผลสําเร็จหรือผลที่เกิดข้ึน สวน “ประสิทธิภาพ” 

หมายถึง ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในงาน 

 จงกล วิเศษเขลา (2554 : 37) ไดสรุปไววา ประสิทธิผล หมายถึง ความสําเร็จที่เกิดจากการ

ที่ผูบริหารและครุชวยกันแกปญหาตาง ๆ จนสามารถบรรลุเปาหมายตามที่องคกรกําหนด และตรง

ตามความตองการของสังคม โดยการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ลัดดาวัลย สุดสวาท (2554 : 33) ไดสรุปไววา ประสิทธิผล หมายถึง คุณภาพของผลผลิต       

ที่เกิดจากกระบวนการทํางาน ซึ่งสามารถวัดไดจากความสําเร็จของการทํางาน 

 สุรศักด์ิ สหวิริยะสิน (2556 : 44) ไดสรุปไววา ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานที่เปนไปตามความมุงหวังที่กําหนดไวในวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่ต้ังไว 

 พลอยปภัส ธนกิตต์ิกรแกว (2556 : 36) ไดสรุปไววา ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ 

ในการบรรลุเปาหมาย การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน               

ที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา และความสามารถในการปรับปรุงตัวของสถานศึกษาใหเขากับสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมีความสามารถในการบูรณาการ และการผสมผสานการคงสภาพ

ความสมบูรณ บุคลากรมีสวนรวม และเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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 วรรณดี จันทรคงทอง (2559 : 79) ไดสรุปไววา ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จของการบริหาร

ที่บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งน้ีเกิดจาก

ประสิทธิภาพของผูบริหารที่ใชความสามารถและประสบการณในการบริหารงานเพื่อโนมนาวให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่วางไว 

 สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

ที่ไดวางเอาไว สามารถที่จะปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหเขากับสภาพแวดลอม สังคม และยุคสมัย

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งสามารถวัดไดจากความสําเร็จของการทํางาน 

 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

 จากการศึกษาองคประกอบหลักของงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งสามารถสรุป

กรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 6 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน

ผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สรุปรายละเอียดแตละดาน ดังน้ี 

 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 หลักสูตรมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา ใชเปนแนวทาง เพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนไป           

ตามเปาหมายที่ตองการ 

 Good (1973 : 157) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรเกิดข้ึนได 2 ลักษณะ คือการปรับปรุง

และเปลี่ยนแปลงหลกัสตูร การปรับปรุงหลักสูตรเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยางหน่ึงเพื่อใหสอดคลอง

เหมาะสมกับสถานศึกษา จุดมุงหมายและการประเมินผล การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึง การแกไข

หลักสูตรใหตางไปจากเดิม หรือเปนการสรางโอกาสทางการเรียนรูข้ึนมาใหม เมื่อดําเนินการจัดทํา

หลักสูตรแลว ตอจากน้ันคือการตรวจสอบวาหลักสูตรสถานศึกษามีความสมบูรณมากนอยเพียงใด          

ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําเอกสารสาระการเรียนรู

แกนกลางของ 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพฒันาผูเรยีนเพื่อใหสถานศึกษานํามาเปนแนวทาง

ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

 Saylor and Alexsander (1974 อางถึงใน ฆนัท ธาตุทอง, 2553 : 70) ไดใหความหมาย

ของคําวา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตรเดิมที่มีอยูแลวใหดีข้ึน หรือเปนการจัดทํา

หลักสูตรใหมโดยไมมีหักสูตรอยูกอน การพัฒนาหลักสูตรอาจรวมถึงการสรางเอกสารอื่น ๆ สําหรับ

นักเรียนดวย 

 Oliva (1982 อางถึงใน จรุณี เกาเอี้ยน, 2557 : 158) ใหกลาววา หลักสูตร คือ แผน หรือ

โปรแกรมสําหรับประสบการณทั้งหลายที่ผูเรียนจะตองประสบภายใตการบริหารจัดการของโรงเรียน 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 43 - 44) ไดกลาวถึงหลักในการพิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา 

ซึ่งไดมาจากการที่สถานศึกษานําหลักสูตรแกนกลางมาจัดรวมกับสาระทองถ่ินซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาไดกําหนดไวหลากหลายสถานศึกษาสามารถเลือกใชใหสอดคลองกับบริบทและความตองการ

ของสถานศึกษาม ีดังน้ี 

  1.  ศึกษาดูสภาพของนักเรียนผูปกครองชุมชนหนวยงานตาง ๆ ในทองถ่ินวามีความตองการ

ใหจัดหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร 

  2.  พิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และ

ทองถ่ินทั้งน้ีใหคํานึงถึงความพรอมของสถานศึกษาและครูดวยอันเปนองคประกอบสําคัญ การจัด  

การศึกษา 

  3.  พิจารณาใหความเห็นการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา 

  4.  พิจารณาใหสถานศึกษาจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกปเพื่อนําไปปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับนักเรียน 

 ฆนัท ธาตุทอง (2552 : 70) ไดกลาวสรุปวาการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับ แตง เสริม 

เติม ตอ หรือดําเนินการงานอื่น ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ         

ของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองตอความตองการของผูเรียน 

 วิเชียร ยอดจักร (2555 : 28) ไดใหความหมายวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือแนว

การจัดประสบการณเอกสาร ที่มีการจัดทําเปนแผนการจัดสภาพการเรียนรูหรือโครงการจัดการศึกษา 

โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรยีนรูตามวัตถุประสงคหรอืจดุมุงหมาย

ตามที่หลักสูตรกําหนดมวลประสบการณ ความรูตาง ๆ ที่สถานศึกษาจัดใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูและพัฒนาจนสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ชรินทร เวชโอสถ (2552 : 24) กลาววา งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของผูบริหาร

สถานศึกษาหมายถึงการสงเสริมการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเตรียมงบประมาณในการพัฒนา

หลักสูตรการวิเคราะหหลักสูตรการจัดทําแผนการเรียนรูใหเปนไปตามหลักสูตรการเตรียมบุคลากร

การจัดประชุมรวมกับกลุมสาระเพื่อจดัครูผูสอนการเตรียมการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชหลักสูตร

และแผนการเรียนรูจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการประชาสัมพันธหลักสูตรการประเมินผล

หลักสูตรและการฝกประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตร 

 งามสม ไชยวุธ (2553 : 22 - 25) กลาววา การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรทีม่ีอยูแลวใหเหมาะสมตอการเปลีย่นแปลงหรือการสรางหลกัสตูรข้ึนมาใหมใหเหมาะสม

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่จะนําหลักสูตรไปใช การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตองมีการวางแผน

และดําเนินใชหลักสูตรอยางมีคุณภาพมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทําระเบียบการวัด และ

ประเมินผลโดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางที่สอดคลองเหมาะสม
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กับสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลกซึง่จาํเปนที่ผูเกี่ยวของตองประสานความรวมมือในการพัฒนา

หลักสูตรเพื่อกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต

มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกจิ

และสังคมโลก 

 วีระยุทธ ชาตะกาญจน (2556 : 53) ไดสรุปความหมายของ คุณภาพหลักสูตร หมายถึง 

หลักสูตรสถานศึกษาที่มีสาระและมาตรฐานการเรียนรูเหมาะสมกับความสามารถ ความตองการ       

ของผูเรียน และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาของชุมชน 

 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 215 - 216) ไดกลาวถึง การกําหนดขอบขายความรับผดิชอบงาน

ควรวางกรอบงานหลักตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แยกสวนตามงานที่ปฏิบัติ

จริงจากน้ันจึงกําหนดบทบาทหนาที่ความรบัผดิชอบตามขอบขายงานการบริหารงานวิชาการ ดานการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังน้ี 

  1.  ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลาง

ของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน

และทองถ่ิน 

  2.  วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินผลสภาพสถานศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศน 

ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะอันพึ่งประสงค โดยการมีสวนรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

  3.  จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตาง ๆ ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา        

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายามบรูณาการเน้ือสาระ       

ทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม 

   3.1  นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการใชหลักสูตร       

ใหเหมาะสม 

   3.2.  นิเทศการใชหลักสูตร 

  4.  ติดตามและประเมินผลการใชหลกัสูตร 

  5.  ปรับปรงุและพัฒนาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 

 พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2557 : 13) ไดใหความหมายของสมรรถนะ         

ดานการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การมีความรูเรื่องหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร มีความสามารถ

พัฒนาหลักสูตรระดับตาง ๆ ได รวมทั้งมีความตระหนักและเจตคติเชิงบวกตอการสรางหลักสูตร            

การวิเคราะหหลักสูตร อันเปนพื้นฐานสําคัญกอนการนําหลักสูตรไปใช 

 จรุณี เกาเอี้ยน (2557 : 164) ไดสรุปความหมายของ การพัฒนาหลักสูตรไดวา การพัฒนา

หลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรใหดีข้ึน เพื่อใหเหมาะกับความตองการของบุคคล และสภาพสังคม 
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 กิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558 : 59) ไดสรุปความหมาย ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ไววา หมายถึง การปฏิบัติงานของผูบริหารในดานการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามความเหมาะสม โดยรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร          

ใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน โดยมีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม  

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน เพื่อกําหนดวัตถุประสงค พันธกิจ 

วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา และประเมินสภาพสถานศึกษา 

การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช มีการนิเทศการใชหลักสูตร การติดตาม

และประเมินผลการใชหลักสูตร 

 ปริศนา สําเนียงแจม (2558 : 30) ไดสรุปความหมาย ของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ไววา หมายถึง การดําเนินการสรางหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่มีอยูแลวใหดีข้ึน โดยผาน      

การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสภาพแวดลอม วิเคราะหปญหาและความตองการของผูปกครอง ชุมชน      

ในทองถ่ิน เพื่อกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย ดําเนินการ

ประชุมครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ดําเนินการ

ทดลองใชหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เปนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มี

อยูเดิม เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานศึกษา ความตองการของทองถ่ิน โดยผานการมีสวนรวม         

ของทุกฝาย ไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา คณะครูผูสอน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  

ทุกฝายจะตองชวยกันวิเคราะหปญหาและความตองการ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค พันธกิจ วิสัยทัศน 

เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา เพื่อใหผู เรียนเกิดผลการเรียนรู               

ตามวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายตามที่หลักสูตรกําหนด ประสบการณ ความรูตาง ๆ ที่สถานศึกษา

จัดใหแกผู เรียน เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาจนสามารถใช ชี วิตอยู ในสังคมได                       

อยางมีความสุข 

 ความสําคัญของการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนการแกไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยูเดิม 

เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานศึกษา ความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน โดยมีนักวิชาการได

สรุปถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังน้ี 

 อมรวรรณ ภูผาจง (2554 : 24) ไดสรุปถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ไววา หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะหลักสูตรเปนเอกสารซึ่งเปนแผนการหรือโครงการจัดการศึกษา         

ที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ เปนสวนกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาใหกับบุคลากร              

ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา           

ที่หลักสูตรกําหนดไว 
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 วิทูร ครุฑจันทร (2554 : 39) ไดสรุปถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไววา 

การพัฒนาหลักสูตรมีความสําคัญตอประเทศชาติ ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพและความตองการ

ของสังคมในยุคที่เปนอยูขณะน้ัน หลักสูตรเปรียบเหมือนแมบท เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงยอมมีผลกระทบ 

ตอหลักสูตร  

 ประภัสสร แปนหวาง (2555 : 27) ไดสรุปถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ไววา การพัฒนาหลักสูตรมีความสําคัญดังน้ี 1) การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหลักสูตรที่ใชอยูในสถานศึกษา

ใหเกิดความเหมาะสมหรือสมบูรณมากข้ึนแกผูเรียน สามารถพัฒนาตามศักยภาพของแตละคน 2)        

มีหลักการในการพัฒนาหลักสูตร ที่จัดทําอยางเปนกระบวนการ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง

ตามวิธีการ 3) ความรวมมือจากบุคลากรที่ชํานาญการหลายฝายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีตองคํานึงถึงคุณภาพ

ของผูเรียนเปนสําคัญ 4) พัฒนาใหสอดคลองกับความถนัดความสนใจและความตองการของผูเรียน

สอดคลองกับสภาพของสถานศึกษาและทองถ่ิน 5) หลักสูตรเปรียบเสมือนแปลนของการจัดการเรียน

การสอน บอกไววาวัตถุประสงคที่ตองการมีอะไรบาง จะใชอะไรเปนวัสดุและอุปกรณ จะดําเนินการ

อยางไร จัดเตรียมการสอนอยางไร เพื่อชวยในดานการเรียนการสอนซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จที่ตองการ        

6) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครูตอการจัดประสบการณใหผูเรียนไดมีความรู ทักษะ ความประพฤติ 

มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ 

 สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความสําคัญ เปนสวนกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา

ใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ ใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาที่หลักสูตรกําหนดไว 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ไดแบงการศึกษาเปน 3 ระดับ ไดแก 

  1.  ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6) การศึกษาระดับน้ีเปนชวงแรก        

ของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนนทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิด

พื้นฐาน การติดตอสื่อสาร กระบวนการเรียนรูทางสังคม และพื้นฐานความเปนมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิต

อยางสมบูรณและสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และวัฒนธรรม โดยเนน           

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

  2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) เปนชวงสุดทายของการศึกษา

ภาคบังคับ มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง สงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ

สวนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสรางสรรค และคิดแกปญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต         

มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีความรับผิดชอบตอสังคม มีความสมดุล         
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ทั้งดานความรู ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ 

  3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) การศึกษาระดับน้ีเนนการ

เพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน

แตละคนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใชวิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด

ข้ันสูง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ            

มุงพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนํา และผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ 

 สาระการเรียนรู 

 สาระการเรียนรูประกอบดวย องคความรูทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ซึ่งกําหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจําเปนตองเรียนรู โดยแบงเปน 

8 กลุมสาระการเรียนรู ดังน้ี 

  1.  ภาษาไทย เนน ความรู ทักษะและวัฒนธรรมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ความช่ืนชม 

การเห็นคุณคาภูมิปญญา ไทย และภูมิใจในภาษาประจําชาติ 

  2.  คณิตศาสตร การนําความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการ

แกปญหา การดําเนินชีวิต และศึกษาตอ การมีเหตุมีผลมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร พัฒนาการคิด 

อยางเปนระบบและสรางสรรค 

  3.  วิทยาศาสตรการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใชในการศึกษา คนควา

หาความรู และแกปญหาอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนเหตุเปนผล คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และ

จิตวิทยาศาสตร 

  4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลก       

อยางสันติสุข การเปนพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา การเห็นคุณคาของทรัพยากร และ

สิ่งแวดลอม ความรักชาติ และภูมิใจในความเปนไทย 

  5.  สุขศึกษาและพลศึกษา ความรู ทักษะและเจตคติในการสรางเสรมิสุขภาพพลานามัย

ของตนเองและผูอื่น การปองกันและปฏิบัติตอสิง่ตาง ๆ  ที่มีผลตอสุขภาพอยาง ถูกวิธีและทักษะในการ

ดําเนินชีวิต 

  6.  ศิลปะ เนนความรูและทักษะในการคิดริเริ่ม จินตนาการ สรางสรรคงานศิลปะ 

สุนทรียภาพและการเห็นคุณคาทางศิลปะ 

  7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี เนน ความรู ทักษะ และเจตคติในการทํางาน การจัดการ 

การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการใชเทคโนโลยี 

  8.  ภาษาตางประเทศ เนนความรูทักษะ เจตคติและวัฒนธรรม การใชภาษาตางประเทศ  

ในการสื่อสาร การแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ 
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 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา

อยางรอบดานเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสราง        

ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงพัฒนาผูเรียน 

ใหใชองคความรูทักษะและเจตคติ ประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังน้ี 

  1.  กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษ

สิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และ

อาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปน

กิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน  

  2.  กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนําผูตามที่ดี 

ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล          

การชวยเหลือแบงปนกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 

และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน 

ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสม

และสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน บริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย 

1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 2) กิจกรรมชุมนุม 

ชมรม 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนตอสงัคม ชุมชน และทองถ่ินตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ 

ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ  กิจกรรมสรางสรรคสังคม  

 มาตรฐานการเรยีนรู 

 มาตรฐานการเรียนรูหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู      

ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 67 มาตรฐาน 

 การจัดเวลาเรียน 

 การจัดเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดกรอบโครงสรางเวลา

เรียนข้ันตํ่าสําหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถ

เพิ่มเติมไดตามความพรอมและจุดเนน โดยสามารถปรับใหเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา และ

สภาพของผูเรียน ดังน้ี  

  1.  ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมี

เวลาเรียนวันละ ไมเกิน 5 ช่ัวโมง  
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  2.  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค 

มีเวลาเรียนวันละไมเกิน 6 ช่ัวโมง คิดนํ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมง       

ตอภาคเรียน มีคานํ้าหนักวิชา เทากับ 1 หนวยกิต 

  3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6) ใหจัดเวลาเรียนเปนรายภาค 

มีเวลาเรียน วันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง คิดนํ้าหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมง 

ตอภาคเรียน มีคานํ้าหนักวิชา เทากับ 1 หนวยกิต  

 โครงสรางเวลาเรียน 

 โครงสรางเวลาเรียนการกําหนดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษา

สามารถดําเนินการ ดังน้ี 

  1.  ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแตละกลุมสาระการเรียนรู 

ไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ตองมีเวลาเรียนรวมตามที่กําหนดไวในโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐาน และ

ผูเรียนตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่กําหนด  

  2.  ระดับมัธยมศึกษา ตองจัดโครงสรางเวลาเรียนพื้นฐานใหเปนไปตามที่กําหนด และ

สอดคลองกับเกณฑการจบหลักสูตร  

  3.  สําหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใหจัดเปนรายวิชา

เพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพิจารณาใหสอดคลองกับความพรอม จุดเนนของสถานศึกษา

และเกณฑการจบหลักสูตร เฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 3 สถานศึกษาอาจจัดใหเปนเวลา

สําหรับสาระ การเรียนรูพื้นฐานในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

  4.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไวในช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ปละ 120 ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 360 ช่ัวโมงน้ัน เปนเวลาสําหรับปฏิบัติกิจกรรม

แนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ในสวนกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชนใหสถานศึกษาจัดสรรเวลาใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ดังน้ี ระดับประถมศึกษา 

(ป.1 - 6) จํานวน 60 ช่ัวโมง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - 3) จํานวน 45 ช่ัวโมง และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.4 - 6) จํานวน 60 ช่ัวโมง 

 การนําหลกัสูตรไปใช 

 การดําเนินงานดานพัฒนาหลักสูตร ควรดําเนินการตามกิจกรรม คือ ควรมีการวิเคราะห

หลักสูตรแกนกลาง ควรจัดใหมีการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพความตองการของทองถ่ิน 

มีการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน กําหนดผล 

การเรียนรูที่คาดหวังในแตละกลุมสาระโดยการวิเคราะหจากมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับช้ัน 

เพื่อใหการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่วางเอาไว การนําหลักสูตรมาใชจึงมีความจําเปนอยางย่ิง              
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ที่บุคลากรที่เกี่ยวของตองจะตองมีความรูความเขาใจในหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชจัดการศึกษา

ใหเหมาะสมกับผูเรียนใหมากที่สุด ซึ่งมีผูใหความเห็นเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช ดังน้ี 

 กิตติศักด์ิ ใครบุตร (2554 : 41) สรุปถึงการนําหลักสูตรไปใชวา หมายถึง การมีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร การเลือกเน้ือหาวิชาการ 

จัดหาเอกสารประกอบการสอนไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 กิตติ เกิดสุขผล (2554 : 37) สรุปถึงการนําหลักสูตรไปใชวา หมายถึง เปนการแปลงหลักสูตร

ไปสูการเรียนการสอนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยใหสอดคลองกับหลกัสูตรแกนกลาง 

 จุฑาณัฐ สุภาพ (2555 : 23) สรุปถึงการนําหลักสูตรไปใชวา หมายถึง เปนภาระสําคัญ     

ของการบรหิารงานวิชาการ ที่ผูบริหารโรงเรยีนจะตองทําความเขาใจเกีย่วกับหลกัสูตรและการนําหลักสูตร

ไปใช ตลอดจนการจัดเอกสารหลักสูตร คูมือครูใหเพียงพอกับความตองการของครู  

 กนกวรรณ ภาณุทัต (2555 : 32) สรุปถึงการนําหลักสูตรไปใชวา เปนกิจกรรมที่กวางขวางมาก

และมีลําดับข้ันตอนอยางตอเน่ือง โดยเริ่มตนจากการทําความเขาใจและวิเคราะหหลักสูตรการจัดทํา

เอกสารประกอบหลักสูตรอันเปนการแปลงหลักสูตรไปสูการสอน การจัดบุคลากร การจัดปจจัย

สนับสนุนการใชหลักสูตร การจัดกิจกรรมตาง ๆ การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ

ติดตาม และสิ่งสําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใชคือการสอนของครู ซึ่งเช่ือวาทุกข้ันตอนเหลาน้ี        

หากดําเนินการอยางมีคุณภาพแลวก็จะนําผูเรียนไปสูความสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 สรุปไดวา การนําหลักสูตรไปใช คือ การที่ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของกับการศึกษาในสถานศึกษา 

นําหลักสูตรไปสูข้ันตอนการปฏิบติัใน เรื่องการจัดกระบวนการเรยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และ

ไดประสิทธิผลตอผูเรียนสูงสุด 

 สรุปไดวา ประสิทธิผลของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ประเมินสถานภาพสถานศึกษา ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตร

อยางหน่ึงเพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตรแกนกลาง เพื่อกําหนด

วัตถุประสงค พันธกิจ วิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา โดยการ          

มีสวนรวมของทุกฝาย มีการตรวจสอบวาหลักสูตรสถานศึกษามีความสมบูรณมากนอยเพียงใด มีการ

จัดทําเปนแผนการจัดสภาพการเรียนรูหรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการกําหนดวิธีการจัดการเรียนรู 

โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรู

ตามความเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายตามที่หลักสูตร

กําหนด มีการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลการนิเทศการใชหลักสูตรสถานศึกษา 

มีผลการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเหมาะสม 
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 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดวาเปนสิ่งสําคัญในการนําหลักสูตรไปใช การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเปนกระบวนการที่ปฏิบัติอยางตอเน่ือง ครูผูสอนจึงเปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญ           

ในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียนรูและในการพัฒนาทางดานรางกาย 

อารมณ สังคมและ สติปญญา การเรียนการสอนเปนกจิกรรมที่ครูและนักเรียนตองรวมกนัทํา สวนการ

บริหารงานดานการเรียนการสอนน้ันเปนหนาที่ของผูบริหาร ซึ่งควรยึดหลักการ การจัดการเรียนการสอน

ตามแนวของหลักสูตร โดยครูและนักเรียนรวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง 

ซึ่งครูเปนผูดําเนินการใหกิจกรรมเปนไปตามแนวทางที่วางแผนเอาไว 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 31) การพัฒนากระบวนการเรียนรู      

มีแนวทางการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญ

สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู

จากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดใฝรูอยางตอเน่ือง       

4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริม สนับสนุนใหผูสอน

สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอน และ

ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 6) จัดการ

เรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานที่ที่มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดาและบุคคลในชุมชน

ทุกฝาย เพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 7) ศึกษาคนควาพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบ

กระบวนการเรียนรูที่กาวหนา เพื่อเปนผูนําการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อเปนตนแบบในสถานศึกษาอื่น 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 25 - 26) กลาววาการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญ 

ในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนหลักสูตรที่มีมาตรฐาน

การเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามเปาหมายหลกัสตูร ผูสอนพยายามคัดสรร การบวน

การเรียนรู จัดการเรียนโดยชวยใหผูเรียนรูผานสาระที่กําหนดไวในหลักสูตร 8 กลุมสาระการเรียนรู 

รวมทั้งปลูกฝงสรางเสรมิคุณลักษณะอันพึงอันพงึประสงค พัฒนาทักษะตาง ๆ อันเปนสมรรถนะสําคัญ

ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  

  1.  หลักการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ       

ตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอนัพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด เช่ือวาทุกคนมีความสามารถ
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เรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริม          

ใหผูเรียน สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม 

  2.  กระบวนการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนจะตองอาศัย

กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เปนเครื่องมือที่จะนําพาตนเองไปสูเปาหมายของหลักสูตรกระบวนการเรียนรู

ที่จําเปนสําหรบัผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ การบวนการสรางความรู กระบวนการคิด 

กระบวนการทางสังคม กระบวนการณเผชิญสถานการณและแกปญหา กระบวนการเรียนรู               

จากประสบการณจริง กระบวนการปฏิบัติลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 

กระบวนการเรียนรูของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

  3.  การออกแบบการจัดการเรียนรู ผูสอนตองศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจถึง

มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคและสาระการเรียนรู 

ที่เหมาะสมกับผูเรียน แลวจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรูโดยเลือกใชวิธีสอนและเทคนิค      

การสอน สื่อ/แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนด 

  4.  บทบาทของผูสอนและผูเรียน การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมาย

ของหลักสูตร ทั้งผูสอนและผูเรียนควรมีบทบาทดังน้ี 1) บทบาทของผูสอน ศึกษาวิเคราะหผูเรียน      

เปนรายบุคคล แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 

กําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ดานความรูและทักษะกระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด 

หลักการ และความสัมพันธรวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรู      

ที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย จัดบรรยากาศ

ที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสม

กับกิจกรรม นําภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาระยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ

พัฒนาการของผูเรียน วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้งปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 2) บทบาทของผูเรียน กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบ

กานเรียนรูของตนเอง เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู วิเคราะห สังเคราะหขอความรู       

ต้ังคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู

ดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ มีปฏิสัมพันธทํางานทํากิจกรรมรวมกับ

กลุมและครู และประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเน่ือง 
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 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 216) ไดกลาวถึง การกําหนดขอบขายความรับผิดชอบงาน

ควรวางกรอบงานหลักตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แยกสวนตามงานที่ปฏิบัติ

จริงจากน้ันจึงกําหนดบทบาทหนาที่ความรบัผดิชอบตามขอบขายงานการบรหิารงานวิชาการ ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ดังน้ี 

  1.  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

  2.  สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู 

  3.  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศ         

ที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 

  4.  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 

 จุฑาณัฐ สุภาพ (2555 : 23) ไดสรุป การพัฒนากระบวนการเรียนรูหมายถึง การสงเสริม

สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีหลากหลาย ตอบสนองความตองการและความถนัด

ของผูเรียนอยางเหมาะสมและเต็มความสามารถ 

 กนกวรรณ ภาณุทัต (2555 : 34) ไดสรุป การพัฒนากระบวนการเรยีนรู หมายถึง การตรวจสอบ

และทบทวนข้ันตอนดําเนินงานตาง ๆ ในการพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย 

ยุทธศาสตรในการพัฒนา รวมถึงความตองการของสถานศึกษาและชุมชน  

 กมล นามเทวี (2556) ซึ่งกลาววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนบทบาทสําคัญในการ

บริหารงานวิชาการ ตองดําเนินการสงเสริมใหครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยมุงเนน        

ใหผูเรียนผานกระบวนการเรียนดวยกิจกรรมตาง ๆ ดวยวิธีการตาง ๆ ที่ใหประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเกิดจาการเรียนรูอยางแทจริงแลว ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

รอบดานอยางสมดุล มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

 ซัลวานี ดิงนามอ (2556 : 30 - 34) กลาววา กระบวนการเรียนรูหมายถึงการที่สถานศึกษา

จัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสตูร ซึ่งมี

วิธีการดําเนินการอยางเปนข้ันตอนหรือใชวิธีการตาง ๆ การสรางประสบการณและการจัดกิจกรรม     

ที่สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่คาดหวังของชุมชนและสังคม             

โดยหลักการพัฒนากระบวนการเรียนรูควรมีวิธีการที่หลากหลายคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย

สติปญญาความสนใจความสามารถของผูเรยีนยึดผูเรยีนเปนสาํคัญมีวิธีการการจดัการเรยีนรูตามสภาพจริง

การเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูรวมกันจากธรรมชาติและการปฏิบัติจริงใชการคนควาอิสระเปนสวนหน่ึง

ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูบูรณาการกระบวนการคิดคานิยมที่พึงประสงคและคุณธรรมจริยธรรม

สอดแทรกกลุมสาระการเรียนรู 



 38

 อมรรัตน โพธ์ิเพชร (2557 : 47) ไดสรุปการพัฒนากระบวนการเรียนรู ไววา เปนการพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูที่เนนความสําคัญทั้งดานความรู คุณธรรมและกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียน

เปนสําคัญ จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด ความตองการ และสภาพผูเรียน         

โดยจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกที่ทุกเวลา สถานที่ สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึง             

ของกระบวนการเรียนรู และสามารถพัฒนาตนเองจากเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ               

ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมแนะแนว 

 กิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558 : 69) ไดสรุป การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง ภารกิจ       

ที่ผูบริหารตองสงเสริมใหครูจดัทําแผนการจดัการเรยีนรู จัดกระบวนการเรยีนรูใหสอดคลองกบัความสนใจ

และความถนัดของผูเรียน นําภูมิปญญาทองถ่ิน และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบเนนนักเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะ

ตอการเรียนรู พัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู สรางเครือขายแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 สรุปไดวา การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนการสงเสริมใหครูปรับกระบวนการเรียนรู  

การวางแผนการเรียนรู จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสนใจ การมีสวนรวม 

ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง สามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

รวมถึงการจัดเตรียมแผนการเรียนรูใหสอดคลองกับหลกัสตูร โดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ ใหความสําคัญ

กับการพัฒนาครูใหเขาใจ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานการจัดการเรียนการสอน ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู 

 การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนจําเปนตองอาศัยกระบวนการ 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเปนเครื่องมือที่จะทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

นักวิชาการไดสรุปไวถึงข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรูไว ดังน้ี  

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7) กลาวถึงข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ

และที่เนนการปฏิบัติไว 6 ข้ันตอน ไดแก 

  1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนข้ันตอนแรกที่ผูสอนจะกระตุน ชักจูงและโนมนาวใหผูเรียน

เกิดความสนใจและกระตือรือรนที่จะเรียนรู ผูสอนอาจใชวิธีการสนทนาและทบทวนประสบการณเดิม

ของผูเรียนเพื่อที่จะเช่ือมโยงกับประสบการณใหมที่จะตองเรียนรู อาจใชคําถามและตองสรางบรรยากาศ

ใหเกิดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เชน การกระตุนใหนักเรียนตอบคําถาม หรือ

แสดงความคิดเห็น 
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  2.  ข้ันศึกษาวิเคราะห เปนข้ันตอนการแบงกลุมนักเรียนเพื่อทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 

โดยการแสวงหาความรูรวมกันวิเคราะหและหาขอสรุปในประเด็นทีจ่ะศึกษา ในข้ันตอนน้ีผูสอนจะตอง

ออกแบบกิจกรรมกลุมใหเหมาะสมเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมมากที่สุด เปดโอกาสใหทุกคนแสดงบทบาท

หนาที่ของสมาชิกในกลุม 

  3.  ข้ันฝกปฏิบัติ เปนข้ันที่ผูเรียนไดทดลองฝกปฏิบัติตามข้ันตอน ฝกคิดวิเคราะห 

จินตนาการ สรางสรรค โดยผูสอนเปนผูอํานวย เปนที่ปรึกษา ดูแลชวยเหลือและประเมินการปฏิบัติ

เพื่อแกไขหากมีขอบกพรองเกี่ยวกับสถานที่ สําหรับการปฏิบัติผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนจะใช

แหลงเรียนรูในโรงเรียน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีตามจุดประสงคที่กําหนดไว 

  4.  ข้ันสรุป/เสนอผลกาเรียนรู เปนข้ันตอนที่ผูเรียนแตละกลุมจะไดประมวลความรู       

จากการเรียนรูทั้งหมดมาวิเคราะห สังเคราะห เปนความรูใหม วิธีการใหม สรุปและนําเสนอสิ่งที่คนพบ

ตอกลุมใหญในรูปแบบที่หลากหลายเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดการขยายเครือขาย

ความรูอยางกวางขวาง ทําใหการเรียนรูมีความหมายย่ิงข้ึน 

  5.  ข้ันปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใช เปนข้ันที่ใหผูเรียนแตละกลุมปรับปรุงผลงานของตนเอง

จากที่ไดจากการนําเสนอของแตละกลุม ในการปรับปรุงผลงานน้ัน อาจนําความรูที่ไดจากกลุมอื่น     

มาพัฒนาใหดีข้ึนหรือแกไข สรางสรรคงานที่ตางไปจากเดิม หรืออาจไดรับแนวคิดขอเสนอแนะ        

ของผูสอนมาประยุกตสรางผลงานใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชไดในสภาพการณจริงได 

  6.  ข้ันประเมินผล วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยเนนวัดผลจากการปฏิบัติจริง 

จากแฟมสะสมผลงาน ช้ินงาน/ผลงาน ผูเรียนประเมินตนเอง สมาชิกของแตละกลุม ผูปกครอง และ

ผูสอนมีบทบาทรวมวัดและประเมินผลดวย 

 ณณิฌญา เจียมสุขสุจิตต (2557 : 32) ไดสรุป ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรูไววา        

มีข้ันตอน ไดแก ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันศึกษาวิเคราะหที่นักเรียนทํากิจกรรมกลุมรวมกันโดยการ

แสวงหาความรูรวมกันวิเคราะหและหาขอสรุปในประเด็นที่จะศึกษา ข้ันฝกปฏิบัติ ข้ันสรุป/เสนอผล

การเรียนรู ข้ันปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใชและข้ันประเมินผล 

 สรุปไดวา ข้ันตอนการจัดกระบวนการเรียนรูมีดังน้ี ข้ันนําเขาสูบทเรียนโดยการกระตุน 

ความนาสนใจ ข้ันศึกษาวิเคราะหที่นักเรียนทํากิจกรรมกลุมรวมกันโดยการแสวงหาความรูรวมกัน       

ใหทุกคนไดมีโอกาสมีสวนรวม วิเคราะหและหาขอสรุปในประเด็นที่จะศึกษา ข้ันฝกปฏิบัติโดยให

ผูสอนเปนผูดูแลใหคําปรึกษา ข้ันสรุป/เสนอผลการเรียนรูโดยผานการวิเคราะหสังเคราะหเปนความรูใหม 

ข้ันปรับปรุงการเรียนรู/นําไปใชและข้ันประเมินผลโดยการประเมินจากสภาพจริง 

 สรุปไดวา ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู หมายถึง 

สถานศึกษาจะตองมีผลการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระและหนวยการเรียนรู 

โดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ สถานศึกษามีผลการจดักิจกรรมใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสนใจ
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ความถนัดของผูเรียน การมีสวนรวม ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง สถานศึกษามผีลการสงเสริมใหครู

จัดกระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู สถานศึกษามีผลการใหความสําคัญกับการ

พัฒนาครู ใหมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

จัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีผลการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจรยิธรรม คานิยม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรม สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และ

แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษามีผลการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย

ผูปกครอง ชุมชนทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม สถานศึกษามีรูปแบบ

การนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบ

กัลยาณมิตร 

 ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ถือวาเปนกระบวนการที่สําคัญของการ    

จัดการศึกษา เพื่อที่จะไดทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับผูเรียน วาการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนความพยายามตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรน้ัน  

ประสบความสําเร็จหรือไม เพื่อนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน

การสอนตอไป ซึ่งมีผูกลาวเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการศึกษาไว ดังน้ี 

 Ebel (1979 : 557) ไดกลาววา การวัดผล เปนการกําหนดตัวเลขหรือสัญลักษณที่มีความหมาย

แทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัยกฎเกณฑอยางใดอยางหน่ึง 

 Sax (1989 : 14) ไดกลาววา การวัดผล เปนกระบวนการกําหนดตัวเลขใหกับคุณสมบัติ 

หรือคุณลักษณะของบุคคล วัตถุ หรือเหตุการณตามแบบแผนหรือกฎที่กําหนด 

 Wiggins (1998 : 12) กลาววา การประเมินผลการศึกษา มี 2 นัย คือ การประเมินผล      

ควรจะถูกออกแบบเพื่อที่จะสอน (ไมใชวัด) โดยใหนักเรียนทํางานหรือกิจกรรมที่เปนงานที่แทจริง

 Guskey (2000 : 41 - 42) กลาววา การประเมินผลเปนการคนหาที่เปนระบบ คุณคา หรือ

คุณธรรม การประเมินเปนการกําหนดคุณคาใหกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 

  1.  กําหนดมาตรฐานสําหรบัคุณภาพการตัดสิน 

  2.  มาตรฐานควรมีความเกี่ยวของและสมบูรณ 

  3.  รวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

  4.  สรางมาตรฐานเพื่อกําหนดคุณคา หรือคุณภาพ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 31) กลาววา การวัดผล ประเมินผล

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน เปนบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาและมีแนวทางการปฏิบั ติ 

ดังตอไปน้ี 1) กําหนดระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให

สอดคลองกับนโยบายระดับประเทศ 2) จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ        
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การวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 3) วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ ผลการเรียนรู 

และอนุมัติผลการเรียน 4) จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูทุกชวงช้ัน และจัดใหมีการซอมเสริมกรณี

ที่ผูเรียนไมผานการประเมิน 5) จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 6) จัดระบบ

สารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อใชในการอางอิง ตรวจสอบ

และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 7) ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียน

ดานตาง ๆ รายป/รายภาคและตัดสินผลการเรียนการผานชวงช้ันและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 8)          

การเทียบโอนผลการเรียนเปนอาํนาจของสถานศึกษาที่จะแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อกําหนด

หลักเกณฑวิธีการ ไดแกคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการพรอมทั้ง 

ใหผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

 ปนวดี ธนธานี (2550 : 5) กลาววา หลกัการวัดและประเมินผลการศึกษา มีดังน้ี 

  1.  กําหนดสิ่งที่จะวัดใหชัดเจน หลักการขอน้ีนับเปนจดุเริ่มตนที่สาํคัญเพราะผูวัด จะตองรู

เปนเบื้องตนวา จะวัดกับใคร วัดอะไร และวัดแคไหน ซึ่งหมายความวา ผูวัดจะตองรู ธรรมชาติ        

ของกลุมผูที่จะไดรับการวัด ตองมีจุดประสงคของการวัด และตองก าหนดใหแนนอน วาจะวัดในขอบขายใด

เปนจํานวนเทาไร ดังน้ันในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ันใด วิชาใด ก็ตามครูตองวิเคราะหเลือก

จุดประสงคของการเรียนการสอนที่สําคัญจํานวนหน่ึงซึ่งมีความ ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมด และถือ

เปนตัวแทนได เพื่อนํามาวัดผลตอไป  

  2.  เลือกวิธีการหรือเครือ่งมอืวัดที่เหมาะสม เครื่องมอืวัดเปนเครื่องมือที่สรางอยางมีคุณภาพ 

ซึ่งคุณภาพที่สําคัญที่ควรคํานึงถึงกอนอื่นมีสองประการคือ ประการแรกตองวัดได ตรงกับจุดประสงค

ที่เลือกไวทุกขอ ประการที่สองเครื่องมือตองใหผลการวัดที่แนนอน ซึ่งทําใหเช่ือถือไดวาผลการวัดน้ัน

เปนตัวแทนคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางแทจริง สามารถสรุปอางอิงไดถูกตอง  

  3.  ใชวิธีการวัดหลาย ๆ วิธี และวัดหลาย ๆ ดาน เน่ืองจากคุณลักษณะหรือ พฤติกรรม

ของผูเรียนสวนใหญวัดไดยาก และไมมีวิธีการใดเพียงวิธีเดียวที่จะใชวัดไดอยาง สมบูรณ ดังน้ันหลักการขอ

น้ีจึงเปนแนวปฏิบัติที่ชวยใหการวัดเปนไปอยางเที่ยงตรง เชน การสรุปตัดสินผลการเรียนที่เที่ยงตรง

ยุติธรรมควรไดขอมูลมาจากการวัดภาคความรู ภาคปฏิบัติ และการสังเกตบันทึกพฤติกรรมที่พัฒนา

ระหวางเรียนมาประกอบกัน เปนตน  

  4.  ปองกันความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของการวัด โดยธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา

แลวมีจุดออนที่ทําใหเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไมมากก็นอย จึงควรระมัดระวัง ใหเกิดนอยที่สุด 

จึงจะทําใหผลการวัดมีความถูกตองและเช่ือถือได สิ่งที่ตองระมัดระวัง เพื่อรักษาหลักการขอน้ี              

มีหลายประการ เชน  
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   4.1  ผูวัดตองรูจักธรรมชาติและเทคนิคการใชเครื่องมือตาง ๆ อยางแทจริง  

   4.2  ผูวัดตองควบคุมสถานการณการวัดใหเปนไปตามหลกัการของเครื่องมือ อยางน้ัน ๆ  

เสมอหนากัน  

   4.3  การกําหนดผลการวัดออกมาเปนคะแนนตองทําอยางมีหลักเกณฑแนนอน 

  5.  แปลผลการวัดใหถูกตอง เน่ืองจากขอมูลการวัดผลการศึกษาสวนใหญเปนการวัด

พฤติกรรมที่แอบแฝงภายในคน ผลการวัดที่ไดมาแตละครั้งถือเปนตัวแทนของคุณลักษณะ หรือพฤติกรรม

ที่ตองการวัด แตไมใชเปนการวัดที่ครบถวนสมบูรณ จึงตองนํามาสรุปโดย เปรียบเทียบกับเกณฑ หรือ

มาตรฐานอยางใดอยางหน่ึง ก็จะเกิดเปน “ผลการประเมิน” ซึ่งผลน้ีจะสามารถอธิบายหรืออางอิงถึง

คุณลักษณะ หรือพฤติกรรมของผูเรียนได ดังน้ัน ผูประเมินตองเขาใจธรรมชาติของเกณฑที่นํามาใช 

เขาใจธรรมชาติของผูเรียนและประมาณ ความคลาดเคลื่อนของการวัดไดวามีมากนอย จึงจะชวยให

แปลผลการวัดไดถูกตองอันจะนําไปสูการสรุปตัดสินที่ยุติธรรม  

  6.  ใชผลการวัดใหคุมคา หลังจากการวัดแตละครั้ง กิจกรรมที่ตามมาก็คือ การประเมิน

คุณคาหรือคุณภาพของสิ่งที่วัดได จากน้ันจะนํามาใชประโยชนหลาย ๆ ดาน ในงานการจัดการศึกษา

สวนใหญแลว ครูมักจะเห็นประโยชนเพียงการนํามาตัดสินวาผูเรียน มีความสามารถอยูในระดับใด 

ใครไมควรผาน หรือควรผานข้ึนช้ัน ที่ถูกแลวประโยชน อยางแทจริงก็คือ การนําผลการวัดมาพิจารณา

คนหาความรูความสามารถที่เดน - ดอยของ ผูเรียน เพื่อนําไปสูการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขทั้งดาน

การเรียนและการสอน ตลอดจนใชเปน แนวทางการทํานายความถนัดและความสามารถของผูเรียน 

ในอนาคตตอไป 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 28 - 29) ไดกลาวถึง การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียนไววา สถานศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล      

ของสถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม            

การเรียนรู สงเสริมการใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมิน

ตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ 

และผลการเรยีนจากสถานศึกษาอื่นสถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน โดยไดแบงการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู

ของสถานศึกษาออกเปน 4 ระดับไดแก ระดับช้ันเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา และ

ระดับชาติ รายละเอียด ดังน้ี 

  1.  การประเมินระดับช้ันเรียน เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการ

เรียนรูผูสอนดําเนินการเปนปกติและสม่ําเสมอในการจดัการเรยีนการสอนใชเทคนิคการประเมินหลาย

อยางเชนการซักถามการสังเกตการตรวจการบานการประเมินโครงงานการประเมินช้ินงาน/ภาระงาน
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แฟมสะสมงานการใชแบบทดสอบฯลฯโดยผูสอนเปนผูประเมินเองการประเมินระดับช้ันเรียนเปนการ

ตรวจสอบวาผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรูอันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนหรือไมและมากนอยเพียงใดและมีสิ่งใดที่จะตองพัฒนาปรับปรุงสงเสริมในดานใดและยังเปนขอมูล

ใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองดวยทั้งน้ีโดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และ

ตัวช้ีวัด 

  2.  การประเมินระดับสถานศึกษา เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเรียนเปนรายป/

รายภาคผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงคและกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนและเปนการประเมินเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ตามเปาหมายหรือไมผูเรียนมีสิ่งที่ตองการพัฒนาในดานใดรวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียน 

ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการประเมินระดับ

สถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักสูตรโครงการหรือวิธีการจัดการ

เรียนการสอนตลอดจนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผูปกครองและชุมชน 

  3.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับ      

เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

ตามภาระความรับผิดชอบสามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการและเครื่องมือ       

ที่เปนมาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา 

  4.  การประเมินระดับชาติ เปนการประเมนิผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรยีนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสถานศึกษาทุกแหงตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน       

ในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6        

เขารับการประเมินผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจน

เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

 พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2552 : 3) สรุปความหมายของ การวัดผล หมายถึง กระบวนการกําหนด

ตัวเลขหรือสัญลักษณใหกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณอยางมีกฎเกณฑ เพื่อใหไดขอมูลที่แทนปริมาณ 

หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด 

 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 216) ไดกลาวถึง การกําหนดขอบขายความรับผิดชอบงาน

ควรวางกรอบงานหลักตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แยกสวนตามงานที่ปฏิบัติ

จริงจากน้ันจึงกําหนดบทบาทหนาที่ความรบัผดิชอบตามขอบขายงานการบริหารงานวิชาการ ดานการ

วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดังน้ี 
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  1.  กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

  2.  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู 

  3.  สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมิน

ตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ ปละผลงาน 

  4.  จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น 

สถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

  5.  พัฒนาเครือ่งมอืวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2555 : 99 - 100) กลาววาการวัด (Measurement) เปนกระบวนการ

ที่กําหนดจํานวนตัวเลขใหกับวัตถุสิ่งของหรือบุคคลตามความมุงหมายและเปรียบเทียบลักษณะ       

ความแตกตางทีป่รากฏอยูในสิ่งที่จะวัดน้ันการวัดดานการเรียนรูวัด 3 ดานคือดานความรูความเขาใจ 

(Cognitive Domain) ดานทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domain) ดานเจตคติ (Affective Domain) 

สวนการประเมินผล (Evaluation) เปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพคุณคาความดีและการกระทํา

บางทีข้ึนอยูกับการวัดเพียงอยางเดียวหรือการรวมการวัดหลายทางการประเมินผลแตละครั้งจะประกอบดวย

การวัดที่ไดจากกระบวนการตาง ๆ เกณฑการพิจารณาและการตัดสินใจเปนการช้ีขาดหรือสรุปผล 

การเปรียบเทียบผลของการวัดเปนเกณฑที่กําหนดไวสถานศึกษามีแนวการปฏิบัติดังน้ี 1) กําหนด

ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 2) สงเสริมใหครูจัดทําแผน         

การวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู

แผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู 3) สงเสริมใหครูดําเ นินการวัดผลและประเมินผล       

การเรียนการสอนและเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน 4) จัดให

มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) พัฒนาเครื่องมือวัด

และประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

 พนัส ดวงเอก (2555 : 46) ไดใหความหมายวา การวัด ประเมินผล และการเทียบโอนผล

การเรียน หมายถึง กิจกรรม ของสถานศึกษาที่ปฏิบัติเพื่อตองการทราบถึงผลการพัฒนาของผูเรียน

และเปนแนวทางการปรับปรุงในกิจกรรมที่ไมบรรลุวัตถุประสงคโดยใชหลักการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู การกําหนด วิธี เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน การรายงานผลการเรียน การจัดทํา

เอกสารหลักฐานการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียน 

 เจริญพงศ คงทน (2558 : 92) กลาววา การบริหารงานวิชาการ ดานการวัด ประเมินผล 

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน คือ การที่ผูบริหารสงเสริมครูสรางและพัฒนาเครื่องมือวัด และ

ประเมินผลใหไดมาตรฐานสอดคลองกับตัวช้ีวัด สงเสริมใหครูมีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
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ใหมีมาตรฐานและประเมินตามสภาพจริง ดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผล 

ประเมินผลรวมกับครู และฝายวิชาการ ควบคุม ติดตามการประเมินผลและนําผลการประเมนิมาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน และจัดใหมีการเทยีบโอนความรู ประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษา

และหนวยงานอื่น 

 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2561 : 84 - 85) กลาววา การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

เปนสิ่งที่จําเปนตองทําเพื่อจะไดทราบวาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในครั้งน้ัน ๆ ประสบผลสําเร็จ

หรือไมเพียงใดไมวาจะจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบใดเพียงแตวาครูผูสอนจะจัดวิธีการวัด และ

ประเมินผลดวยวิธีการใดหรือใชเครื่องมือแบบใด ซึ่งในปจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

กับการวัดประเมินผลเปนสิ่งที่ทําควบคูกันไปเพื่อที่จะไดเห็นพัฒนาการหรือความกาวหนาของผูเรียน

ไดตลอดเวลาอีกทั้งยังใชวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล

การเรียนของตนและไดรบัขอมูลยอนกลบัเพื่อจะไดพัฒนาตัวเองตามความเหมาะสมการวัดและประเมนิผล

เปนกระบวนการตอเน่ืองของการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสามารถ       

แบงออกเปน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

  1.  การกําหนดจุดประสงคในการวัดและประเมินผลการเรียนกอนที่จะวัดและประเมินผล

การเรียนของผูเรียนครูผูสอนควรจะกําหนดจุดประสงคกอนวาจะวัดอะไรวัดแคไหนและวัดเพื่ออะไร

ซึ่งการกําหนดจุดประสงคในการวัดและประเมินผลการเรียนควรใหสอดคลองกับจุดประสงคในการสอน

เพราะการสอนกับการวัดและประเมินผลเปนกิจกรรมที่ตอเน่ืองกันดังน้ันเมื่อจุดประสงคในการสอน

ชวยครูผูสอนใหมีเปาหมายในการสอนชัดเจนก็ยอมเปนประโยชนตอการวัดและประเมินผลดวย 

  2.  การเลือกและสรางเครื่องมือเมื่อทราบวาการวัดและประเมินผลครั้งน้ีมีจุดมุงหมาย

อยางไรและตองการจะวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมใดของผูเรียนข้ันตอไปก็ควรพิจารณาวาในการวัด

คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่กําหนดไวน้ันควรใชเครื่องมืออะไรบางจึงจะวัดไดตรงความตองการ         

อยางครบถวนเพราะเครื่องมือในการวัดมีหลายอยางบางอยางก็เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมบางชนิด

การวัดในแตละครั้งจึงตองเลือกเครื่องมือใหเหมาะสมหรืออาจตองใชเครื่องมือหลาย ๆ ชนิดประกอบ

กันเพื่อวัดพฤติกรรมดานตาง ๆ ครบทุกดานตามจุดประสงค 

  3.  การนําเครื่องมือไปทําการสอบวัดผูเรียนครูผูสอนหรือผูคุมสอบควรจัดเตรียม

สภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อใหนักเรียนทําขอสอบหรือแกปญหาไดอยางเต็มความสามารถไมใหมี

สิ่งรบกวนสมาธิหรือเวลาของผูเขาสอบรวมทั้งกําหนดเวลาสอบใหเหมาะสม 

  4.  การตรวจและนําผลเปรยีบเทียบกบัเกณฑในข้ันน้ีเปนการรวบรวมและแปลงคําตอบ

ของผูเรียนใหเปนคะแนนแลวจดบันทึกไวจากน้ันจึงรวบรวมคะแนนของผูเรียนที่ไดจากการวัดทุกชนิด

จากทุกระยะมาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 5. การประเมินผลเปนการตัดสินวาผูเรียนมีความสามารถ
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ขนาดไหนสูงหรือตํ่ากวาเกณฑแตละคนไดระดับผลการเรียนอะไรผูเรียนสวนใหญมีผลการเรียน          

เปนเชนไร 

 นอกจากน้ี ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2561 : 88 - 89) ยังไดกลาววา การประเมินผลในดานการเรียน

การสอนจะใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือในการวัดผลเปนหลักโดยเฉพาะการวัดผลสัมฤทธ์ิ และความสามารถ

ของผูเรียนแตละคนที่เรียนในแตละวิชาจะใชแบบทดสอบประเภทสัมฤทธิผลแบบทดสอบประเภทน้ี

จะตองมีคุณภาพดีผลที่ไดจากการวัดจึงจะเที่ยงตรงและเช่ือถือไดโดยทั่วไปแบบทดสอบที่เปนเครื่องมือ      

ใชในการประเมินผลที่ดีควรมีลักษณะ ดังน้ี 

  1.  ความเที่ยงตรง (Validity) คือความสามารถจะวัดในสิ่งที่ตองการจะวัด เชน ตองการ

วัดความสามารถทางคณิตศาสตรในการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรแตขอสอบออกมาถามความจํา

ขอสอบน้ันก็ไมไดวัดความสามารถในการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรกลายเปนวัดความจําไปทําให

ขอสอบขาดความเที่ยงตรงความเที่ยงตรงยังมีความหมายหลายอยางคือความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 

(Content Validity) หมายถึงขอสอบที่ออกมาตรงตามหลักสูตรและเน้ือหาที่ครูใหความเที่ยงตรง 

ตามโครงสราง (Construct Validity) เปนความสัมพันธระหวางองคประกอบในแบบทดสอบกับ

องคประกอบที่ตองการวัดเชนนํ้าหนักตามแผนผังการออกขอสอบเปนโครงสรางที่ตองการวัด             

ถาแบบทดสอบวัดตามสัดสวนของนํ้าหนักในแผนผังก็ถือวาขอสอบมีความเที่ยงตรงตามโครงสราง

  2.  ความเปนปรนัย (Objectivity) ขอสอบควรปราศจากความคลุมเครือของคําถาม

หรือคําตอบความไมคงเสนคงวาในการใหคะแนนปราศจากอคติในการใหคะแนนโดยอิทธิพลของความ

คิดเห็นสวนตัวของผูตรวจในการออกขอสอบไมวาจะเปนขอสอบแบบเรียงความ (Essay Type) หรือ

ขอสอบแบบปรนัย (Objective Type) ควรวางแผนการออกขอสอบและการตรวจใหเปนปรนัยมากที่สุด

ขอสอบแบบเรียงความที่ดีอาจมีความเปนปรนัยไดเชนกัน 

  3.  ความสมดุล (Balance) ขอสอบจะมีความตรงตามเน้ือหาไดจะตองวัดพฤติกรรม      

ที่เกี่ยวกับเน้ือเรื่องที่สอนไดครอบคลุมทัง้เน้ือหาและวัตถุประสงคสดัสวนของคําถามเปนไปตามแผนผงั

การออกขอสอบมิฉะน้ันครูอาจจะออกขอสอบในเน้ือหาที่เพิ่งสอนเสร็จใหม ๆ มากเกินไป 

  4.  ความยุติธรรม (Fairness) ผูสอบทุกคนมีโอกาสที่จะตอบถูกถามีความรูในเรื่อง       

ที่ออกขอสอบน้ัน ๆ ไมใชการลวงผูสอบโดยความคลุมเครือของภาษาไมระบุชัดแจงวาตองการใหผูสอบ

ตองแสดงพฤติกรรมอะไรในการตอบขอสอบน้ัน ๆ  

  5.  ความเช่ือมั่น (Reliability) คือความคงเสนคงวาของคะแนนสอบขอสอบที่ดีน้ัน      

เมื่อใชสอบซ้ําอีกผูสอบคนเดียวกันควรจะไดคะแนนเทากันแตในทางปฏิบัติน้ันมีตัวแปรอื่น ๆ เขามา

เกี่ยวของดวย เชน การเรียนรูจากการสอบครั้งกอน ๆ พัฒนาการในตัวผูสอบย่ิงชวงเวลาในการสอบ

ครั้งหางกันมากตัวแปรน้ีก็ยังมีอิทธิพลมาก ๆ ฯลฯตัวแปรเหลาน้ีมีสวนทําใหคะแนนในการสอบสองครั้ง
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เปลี่ยนแปลงไปบางแตอยางไรก็ตามคะแนนทั้งสองครั้งจะตองมีความสัมพันธกันทางบวกและมีคาสูง

ดวยจึงจะถือวาขอสอบฉบับน้ันมีความเช่ือมั่น 

  6.  ใหเวลาพอเหมาะ ขอสอบที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาน้ัน แมวาจะตอเวลาในการ    

ทําขอสอบใหนานเทาใด คะแนนของผูสอบก็คงไมเพิ่มข้ึนอยูน่ันเอง ในการสอยถือวา ความเร็วไมใช         

สิ่งสําคัญในการวัดความคิดเชิงวิพากษวิจารณ และความคิดริเริ่มสรางสรรค หรือการตัดสินใจ ดังน้ัน 

แบบสอบวัดสัมฤทธิผล ควรใหเวลาพอเพียงที่ผูสอบเกินกวา 92% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด           

ทําขอสอบน้ันเสร็จ 

 สรุปไดวา การวัดผลประเมินผลเปนกระบวนการที่ทําใหทราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

การสอนวามีประสิทธิภาพเพียงใด และใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

การประเมนิตามสภาพจริง คือ การประเมนิความคิด พฤติกรรม และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันกําหนด ซึ่งมีตองคํานึงเพื่อตอบสนองถึงจุดประสงคการเรียนรู ประเมิน

จากการสงัเกต สัมภาษณ การประเมินการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสารโดยตรงกับผูเรยีน และการประเมิน

จากผลงาน ฯลฯ กิจกรรมการเรียนการสอนน้ันเปนสถานการณที่ครูผูสอนและนักเรียนรวมกันกําหนด

จากสภาพจริง หรือจําลองใหใกลเคียงชีวิตจริงมากที่สุดและเนนสถานการณที่ซับซอน มีความหมาย 

ทาทายใหผูเรียนตองใชทักษะการคิดระดับสูงเพื่อแกปญหา รวมถึงการประเมินแฟมสะสมงาน และ

การจัดทําโครงงาน เพื่อตรวจสอบความสามารถของผูเรียนในการใชทักษะเชิงบูรณาการความรู 

 จากการศึกษาสรุปไดวา ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการดานการวัดผลประเมินผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ผลสําเร็จที่มาจากการดําเนินงานตามมีระเบียบ แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล สถานศึกษามีผลการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผล

แตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูแผนการจัดการ

เรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู สถานศึกษามีผลการสงเสริมการใหครูดําเนินการวัดผล และ

ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติ และ

ผลงานสถานศึกษามีผลการเทยีบโอนความรูทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น 

สถานประกอบการและอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดพัฒนาเครื่องมือวัด และ

ประเมินผลใหไดมาตรฐาน สถานศึกษามีผลการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดย 

มีการกําหนดรวมกันกับนักเรียนใหใกลเคียงกับสภาพจริงหรือจําลองใหใกลเคียงชีวิตจริงมากที่สุด 

สถานศึกษามีการประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบ ผลจากการประเมินสามารถนํามากําหนด

ยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการดานการวัดผลและประเมินผล 
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 ดานการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา ถือวาเปนกระบวนการหน่ึง ที่จะชวยพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งมีผูใหความหมาย ไวดังน้ี 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวถึง การนิเทศการศึกษาไววา สถานศึกษาจะตองจัดระบบ

การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน

การสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการ

นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ และ

กระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

ประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการ

นิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

 รัตนาพร คงกุลทอง (2557 : 12) การนิเทศศึกษาสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา หมายถึง 

การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอน คือกระบวนการปฏิสัมพันธซึ่งผูนิเทศทํางานรวมกับครู 

เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนโดยมีเปาหมายสุดทายที่คาดหวัง คือ การทําใหผลสัมฤทธ์ิทางเรียน 

ของนักเรียนดีข้ึน การทําใหเปาหมายดังกลาวบรรลุผลสัมฤทธ์ิอาจเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของครู การปรับหลักสูตรหรือโครงสรางของสิ่งแวดลอมทางการเรียนเสียใหม 

 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 218) ไดกลาวถึง การกําหนดขอบขายความรับผิดชอบงาน

ควรวางกรอบงานหลักตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แยกสวนตามงานที่ปฏิบัติ

จริงจากน้ันจึงกําหนดบทบาทหนาที่ความรบัผดิชอบตามขอบขายงานการบริหารงานวิชาการ ดานการ

นิเทศการศึกษา ดังน้ี 

  1.  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนกาสอนภายในสถานศึกษา 

  2.  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และ

เหมาะสมกับสถานศึกษา 

  3.  ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

  4.  ติดตาม ประสานงานกบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ

งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

  5.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา

กับสถานศึกษาอืน่ หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

 ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2551: 218) ไดกลาวถึง หลักการบริหารและการนิเทศการศึกษา ซึ่งมี

หลักการตาง ๆ ดังน้ี 
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  1.  การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองเปนประชาธิปไตย (School 

Administration and Supervision Must be Democratic) หมายถึงผูบริหารและผูนิเทศภายใน

สถานศึกษาเปนผูนําแบบประชาธิปไตยคํานึงถึงความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกคน           

ในสถานศึกษาไมยับย้ังการกระทําและความคิดสรางสรรคของผูสอนการบริหารและการนิเทศภายใน

สถานศึกษาควรสนับสนุนสงเสริมใหบรรลุจุดหมายของการศึกษาและความเปนประชาธิปไตยในสถานศึกษา

หมายถึงการเปดโอกาสใหผูสอนทุกคนไดประสานรวมมือแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานรวมกัน 

เปนสวนชวยช้ีนํากระตุนสงเสริมและปองกันความขัดแยงภายในมีลักษณะที่เปนประชาธิปไตย ไดแก

การยอมรับศักยภาพและความสามารถของผูสอนทุกคนการรูจักนําศักยภาพและความสามารถของผูสอน

มาใชใหเปนประโยชนตอหนวยงานการรูจักแบงเบาภาระใหคนอื่นทํางานแทนกันไดการรูจักยกยอง

ชมเชยในความคิดที่มาจากผูรวมงานการมีความเปนมิตรชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในดานสวนบุคคล

และสวนรวมการใหความเสมอภาคและเทาเทียมกันไมเลือกที่รักมักที่ชังหรือคนใกลชิดสนิทสนม      

การใหทุกคนมีโอกาสรับผิดชอบและเปนผูนํา 

  2.  การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองอาศัยพฤติกรรมหรือนิสัยการรวมมือ

ประสาน (School Administration and Supervisor Must be Co - operative in Character)  

ซึ่งหมายถึงการประสานความคิดโดยกระบวนการกลุมรวมมือหาทางแกปญหารวมปรึกษาหรือวางแผน 

การเรียนการสอนรวมกันการรวมมือประสานงานในการบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา         

มีลักษณะ ดังน้ี 

   2.1  ทุกคนเต็มใจในการทํางานรวมกบัผูอื่นมีความรบัผดิชอบตอสังคมโดยสวนรวม

การแบงงานเปนกลุมมีผลดีกวาการมอบหมายงานเปนรายบุคคล 

   2.2  ทุกคนรับรูรับผิดชอบตอหนาที่และมีสวนรวมในการพัฒนางานและกลุม 

   2.3  ผูนําเปนสวนหน่ึงในการทําหนาที่รวมกับคนอื่น ๆ และอํานาจเหลาน้ัน       

ยอมมาจากการตัดสินใจของกลุม 

   2.4  ทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน

   2.5  สรางความเขาใจระหวางผูบริหารผูนิเทศและผูสอนตอการพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน 

   2.6  ความรวมมือข้ึนอยูกับความรูสึกสํานึกทางจิตใจความจริงใจอันเปนประโยชน

และมีคุณคาตางกัน 

  3.  การบริการและการนิเทศภายในสถานศึกษาจะตองเปนวิทยาศาสตร (School 

Administration and Supervision Must be Scientific) หมายถึงการแกปญหาโดยอาศัยเหตุผล

ความจริงการศึกษาคนควาคนควาอิสระเพื่อใหไดขอเท็จจริงมีระบบขอมูลที่ใชอางอิงไดซึ่งมีลักษณะ

ดังน้ี 
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   3.1  การยึดหลักความจริงที่สามารถสงัเกตได 

   3.2  การอาศัยการวิเคราะหเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง 

   3.3  การสํารวจขอมูลสมมุติฐานเพื่อนําไปสูการคนควาหาขอเท็จจรงิและสรปุผลได 

   3.4  การไมใชอารมณในการตัดสินใจและยอมรบัความคิดเห็นใหม ๆ ได 

   3.5  การมีความสามารถประเมินผลตามขอมูลที่มีอยูและหาทางเลือกที่เหมาะสม

และดีที่สุดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

  4.  การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองอาศัยหลักการทางปรัชญาการศึกษา 

(School Administration and Supervision Must be Based on Accepted Educational Philosophy) 

หมายถึงการยึดแนวคิดทฤษฎีเปนหลักในการดําเนินงาน 

  5.  การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองสรางสรรค (School Administration 

and Supervision Must be Creative) หมายถึงการสงเสริมใหมีความคิดรูจักคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ 

นํานวัตกรรมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาทางการศึกษามีกิจกรรม          

ในทางสรางสรรคและเอื้อตอการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี 

   5.1  การเปดโอกาสใหผูสอนและผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการแสดงออก

ตามความสามารถและความถนัดเพื่อจัดประสบการณที่เปนประโยชนตอการเรียนรู 

   5.2  การมีความอิสระจากการควบคุมบังคับในการทํางานของผูสอนและผูเรียน

   5.3  การยอมรับในธรรมชาติของบุคคลและคํานึงถึงความแตกตางของผูสอน และ

ผูเรียนเชนความสามารถความสนใจและความตองการ 

   5.4  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหารสถานศึกษาผูนิเทศภายใน

สถานศึกษาและคณะผูสอนในเวลาที่มีการประชุมของสถานศึกษา 

   5.5  การยอมรับในระดับความแตกตางของความคิดสรางสรรคและผลสําเร็จ

เพื่อใหทุกคนไดแสดงออกอยางมีเหตุผล 

  6.  การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองอาศัยหลักการประเมินเพือ่ใหทราบ

ผลที่ชัดเจน (School Administration and Supervision Must be Evaluated in the Light of 

their Results) หมายถึงการประเมินเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนตามวัตถุประสงคซึ่งผูบริหารสถานศึกษาควรรวมมือกับผูสอนกําหนดวัตถุประสงคของการ 

ประเมิน ดังน้ี 

   6.1  เพื่อสงเสรมิความเจรญิกาวหนาของผูเรียน 

   6.2  เพื่อเปนการกําหนดนโยบายและวางแผนเพื่อนําไปสูเปาหมาย 

   6.3  เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึนประเด็นที่ควรประเมินมี ดังน้ี 

ความเจริญกาวหนาของผูเรียนโดยสวนรวม เชน ความรูนิสัย ทักษะความสามารถและเจตคติ             
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ตามวัตถุประสงคของการศึกษาความกาวหนาของผูสอนการนําหลักสูตรมาใชในการเรียนการสอน

ตลอดจนการประเมินเทคนิคในดานการสอนและคุณภาพของผูเรียน ความกาวหนาทางการบริหาร

และการนิเทศภายในสถานศึกษา และการปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณที่ใชในการเรียน การสอน 

  7.  ความรับผิดชอบและการควบคุมของการบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษา

ตองควบคูไปกับระบบหมายถึงการมอบหมายความรับผิดชอบแกบุคลากรในการนิเทศภายในสถานศึกษา

ใหเปนไปตามระบบเพื่อควบคุมดูแลใหความชวยเหลือแกผูสอนตามสายงานเชนการบริหาร ฝายวิชาการ

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูซึ่งการมอบหมายงานตามระบบยอมควบคูไปกับหนาที่และอํานาจในการ

ตัดสินใจสั่งการไดฝายวิชาการสามารถใหคําปรึกษาดูแลการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู

สามารถใหคําปรึกษาดูแลการเรียนการสอนไดซึ่งการทํางานจะเปนไปอยางมีระบบและทํางาน             

แทนกันได 

  8.  การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองยึดความเจริญเติบโตและพัฒนา 

การของผูเรียนเปนศูนยกลาง (School Administration and Supervision Must be Centered 

on Child Growth and Development) จุดหมายที่สําคัญของการบริหารและการนิเทศภายใน

สถานศึกษา คือเพื่ออํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดลอมสงเสริมความเจริญเติบโตและพัฒนา 

การของผูเรยีนเชนสงเสริมความสามารถของผูเรียนและพัฒนาความสนใจความตองการตามความแตกตาง

ของแตละคนรวมทั้งดานสติปญญาอารมณสุขภาพจิตจริยธรรมดานสังคมและดานรางกาย 

  9.  การบริหารและการนิเทศภายในสถานศึกษาตองมีความยืดหยุน (School Administration 

and Supervision Must be Flexible) กิจกรรมในการนิเทศภายในสถานศึกษามีความยืดหยุน

พอที่จะปรับใหสอดคลองกับความตองการดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง           

ที่เหมาะสมซึ่งหมายถึงความยืดหยุนดังตอไปน้ี 

   9.1  ความยืดหยุนดานอาคารสถานที่สามารถปรับปรุงอาคารสถานที่ใหสามารถ

ใชไดตามความตองการ 

   9.2  ความยืดหยุนดานหลักสูตรการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับความตองการและความสนใจของผูเรียนชุมชนหรือทองถ่ินและสังคมในระดับประเทศ 

   9.3  ความยืดหยุนดานกระบวนการวิธีการสอนสามารถปรับวัตถุประสงควิธีสอน 

ใหเหมาะสมกับความแตกตางของสถานศึกษาบุคคลจํานวนผูเรียนและชุมชน 

   9.4  ความยืดหยุนดานอุปกรณการสอนสื่อตาง ๆ การปรับใหเหมาะกับความแตกตาง

ในแตละเน้ือหาวิชาการศึกษาอบรมและประสบการณของผูสอน 

   9.5  ความยืดหยุนดานความจําเปนและการกําหนดมาตรฐานการปรบัใหสอดคลอง

กับความคิดเห็นและความตองการของผูเรียนผูสอนผูนิเทศภายในสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 
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 สรุปไดวา การนิเทศการศึกษา คือ การจัดกระบวนการเรียนรูจะไมสามารถรูไดวาจัด

กระบวนการเรียนรูไดดี มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเน้ือหา หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียน

เปนสําคัญหรือไมถาไมมีการนิเทศ ดังน้ันการนิเทศคือการบอกกลาวเพิ่มเติม เสนอแนะแนวทาง       

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูเพื่อใหนําไปปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ        

ตอผูเรียนมากย่ิงข้ึน 

 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 ในกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดวยผูบริหารและคณะครูที่ผูบริหาร

มอบหมายใหรวมดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา สงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษา ใหเปนไป

ตามมาตรฐานของหลักสูตร มีผูกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

 Briggs and Justman (1952 : 5 - 19) ไดสรุปความมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไววา 

เพื่อเปนการสงเสริมความเจริญกาวหนาในอาชีพ (Professional Development) เจริญงอกงามใหแกคร ู

(Aid Teacher, s Growth) ชวยปรับปรุงการสอนของครู (Improvement of Teaching) และสงเสริม

แนะนําครู พรอมทั้งเช่ือมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน (Guiding Staff and Community 

Relation) สวน Adams and Dickey (1953 : 22 - 41) กลาวถึง ความมุงหมายของการนิเทศไววา 

เพื่อชวยใหครูคนหาและทํางานดวยตนเอง ใหครูจําแนกและวิเคราะหปญหาของตนเอง ชวยใหครูรูสึก

มั่นคงในอาชีพ และชวยประชาสัมพันธโรงเรียนใหชุมชนเขาใจแผนการศึกษาของโกรงเรียน และ

สนับสนุนโรงเรียนมากข้ึน  

 Sergiovanni and Starratt (2007 : 3) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาวาเปน

การชวยเหลือสถานศึกษา โดยเพิ่มโอกาสและความสามารถของสถานศึกษาเพื่อใหมีการดําเนินการ       

ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนในการสงเสริมความสําเร็จทางวิชาการของนักเรียน  

 Beach and Reinhartz (2000 : 4 - 5) กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา      

วาเปนการดําเนินการเพื่อการสนับสนุนสงเสริมครูใหมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาและความงอกงามในวิชาชีพ

ในระยะยาว ซึ่งจะสงผลสูงสุดตอคุณภาพการเรียนการสอน ความงอกงามและการพัฒนาดังกลาว

ข้ึนอยูกับระบบที่มีพื้นฐานจากความไววางใจและการใหการสนับสนุนความพยายามของครูในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการสอนในช้ันเรียน 

 รัตนาพร คงกุลทอง (2557 : 14) ไดสรุปจุดมุงหมายการนิเทศการศึกษาที่สําคัญ คือ ตองการ

พัฒนาครูเปนสําคัญ เพราะเช่ือวาครูเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา และ

ครูจะเปนผูนํากระบวนการตาง ๆ มาสูการปฏิบัติ การนิเทศการศึกษา จึงมีจุดมุงหมายที่จะชวยเหลือ 

แนะนํา ปรับปรุงและสงเสริม เพื่อที่จะใหครูไดเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางเต็มที่ จนเปนผูมีความรู 

ความสามารถทีจ่ะชวยเหลอืตนเองได และพรอมที่จะนําความรู ความสามารถที่มน้ัีนมาใชใหเปนประโยชน

ตอการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษา อันจะสงผลใหกระบวนการหรือวิธีการสอนของครูมีประสิทธิภาพ
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มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียนอันจะ

สงผลถึงประสทิธิภาพ และประสทิธิผลตามอุดมการณและหลกัการจัดการศึกษาของชาติ โดยความรวมมือ

รวมใจกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนอยางแทจริง ซึ่งนําไปสูความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ

ในการทํางานรวมกัน 

 สรุปไดวา จุดมุงหมายการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาสงเสริมการบริหารและงานวิชาการ 

ใหมีประสิทธิภาพ ใหบุคลากรรวมกันแกปญหาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ภายในสถานศึกษาใหปรับปรุงตนเองในดานการสอน สรางความสัมพันธ ความพึงพอใจ และสราง

ขวัญกําลังใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสงผลตอคุณภาพของผูเรียนตามหลักสูตร 

 สรุปไดวา ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง สถานศึกษา

จะตองมีระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถานศึกษามีผลการดําเนินการ

นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา สถานศึกษา       

มีผลการประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา สถานศึกษามีผล

ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และ

การเรียนการสอนของสถานศึกษา สถานศึกษามีผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบ

นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่

การศึกษา สถานศึกษามีการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร 

 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 การประกันคุณภาพในสถานศึกษาเปนกระบวนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรภายใน

สถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด ทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา          

อยางตอเน่ือง และมีการจัดทาํรายงานเสนอตนสังกัด และเผยแพรตอสาธารณะชนและรับรองการประเมิน

คุณภาพจากภายนอก การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจและสติปญญา มีความรูคูคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคสามารถใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่น          

ไดอยางสันติและมีความสุข โดยเนนในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรูที่ปลูกฝงจิตสํานึกรักชาติ 

ภาคภูมิใจในความเปนไทย เสยีสละ ยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน สงเสริม ทํานุบํารุง

ศาสนาวัฒนธรรมไทย ศิลปะ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ินไทย รูจักพึ่งพาตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

สนใจใฝรูใฝเรียน ที่เปนจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 ที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งไดกําหนด

หลักการขอหน่ึงวา ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

และประเภทการศึกษา โดยกําหนดใหมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภารกิจสําคัญ
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หมวดหน่ึงที่สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของตองดําเนินการอีกทั้งตองเปนไปตามระบบ หลักเกณฑ

และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดดวย 

 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกลไกสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเน่ือง ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูที่จบการศึกษา

มีคุณภาพตามที่มุงหวัง ผูปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา องคกรสถานประกอบการที่รับชวงตอผูที่ 

จบการศึกษาเขาศึกษาตอหรือรับเขาทํางาน มีความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง       

มีคุณภาพไดมาตรฐาน แมวาจะไมเทากันแตก็แตกตางกันไมมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบัน 

ทุกแหงมีความรูความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 

ดังน้ัน ผูเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญที่สุดที่สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง ผูบริหาร ครูและบุคลากรสนับสนุน

ทุกคนในสถานศึกษา ตองคํานึงถึงตลอดเวลา ไมวาจะคิดทํากิจกรรมหรือโครงการใด ผูเรียนจะตอง

ไดรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนมากทีสุ่ด นอกจากน้ีการจัดการศึกษาจะตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคล

ทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนเกดิการเรยีนรูอยางมีคุณภาพตามทีค่าดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาจึงเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษาในปจจุบันและจะตองมีการดําเนินการ

อยางตอเน่ือง 

 ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ และ

ดําเนินการอยางย่ังยืน ผูเกี่ยวของทุกฝายในสถานศึกษาตองมีการทํางานที่มุงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียน

เปนสําคัญ โดยมีความตระหนัก รับรูและเห็นคุณคาของการทํางานอยางเปนระบบ มีคุณภาพผูเรียน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายและดําเนินงานกิจกรรม โครงการที่ใช

ผลประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจาองคกรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทําข้ึน

เพื่อแกไขปญหาผูเรียน ตลอดจนการใชผลวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปนฐานในการกําหนดเปาหมาย

คุณภาพผูเรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเปนระยะจะชวยใหงานบรรลุไดอยางดีและมี

ประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผูเรียนก็จะเปนที่พึงพอใจกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรหรือสถานประกอบการ

ที่รับชวงตอจากสถานศึกษา การดําเนินงานที่ทุกคนมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบรวมกันเชนน้ีระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษาที่แทจริง และมี

การพัฒนาอยางตอเน่ืองจนเปนวิถีชีวิตในการทํางานของทุกคน เปนวัฒนธรรมองคกรที่ยึดคุณภาพผูเรียน 

ฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา สะทอนใหเห็นวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีแนวคิดที่ต้ังอยู 

บนพื้นฐานของการปองกัน ซึ่งไดผนวกแนวคิดจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

เขากับแนวคิดของระบบการประเมินผลภายในที่ยึดติดกับการทํางานปกติ (Built - in Evaluation System) 

ที่อาศัยวงจรการทํางานแบบ PDCA 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) กลาววา แนวทางการปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาไว ดังน้ี 

  1.  การจัดระบบโครงสรางองคกร ใหรับรองการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  2.  กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  3.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     

ใหบรรลุผลตามเปาหมายคามสําเร็จของสถานศึกษา 

  4.  ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน         

เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  5.  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  6.  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

  7.  ประสานงานกับสํานักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

ในการประเมินสถานศึกษา เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 44) ไดกําหนด

บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ไว 7 ประการ ดังน้ี 

  1.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการ 

ของชุมชน 

  2.  จัดระบบบริหารสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางาน 

และการสรางระบบการประกนัคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูลมีความสมบูรณ

เรียกใชงาย สะดวก รวดเร็ว ปรับใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

  3.  จัดแผนสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร)  

  4.  ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษา

ตองสรางระบบการทํางานที่เขมแข็งเนนการมีสวนรวมและวงจรการพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง 

(Deming Cycle)  

  5.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการอยางจริงจังตอเน่ืองดวย

การสนับสนุนใหครู ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวม 
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  6.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

  7.  จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร     

ตอสาธารณชน 

 วีระยุทธ ชาตะกาญจน (2556 : 54) ไดสรุปความหมายของ การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการจัดระบบการวางแผน การควบคุม และการประเมินคุณภาพ

ของสถานศึกษา ซึ่งมีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง 

 รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 218 - 219) ไดกลาวถึง การกําหนดขอบขายความรับผิดชอบงาน

ควรวางกรอบงานหลักตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แยกสวนตามงานที่ปฏิบัติจริง

จากน้ันจึงกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตามขอบขายงานการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

  1.  จัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  2.  กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

และตัวช้ีวัดของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ และวิธีการประเมิน

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  3.  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา           

ใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

  4.  ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  5.  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอื่นในการปรับปรุง และพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  6.  ประสานงานกบัเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

  7.  ประสานงานกับสํานักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา

ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 อมรรัตน โพธ์ิเพชร (2557 : 65) ไดสรุปถึง การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการ

หรือกลไกในการดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อเปนหลักประกันวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษา          

ใหไดผลผลิตที่มีคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ผูรับบริการและสังคมโดยรวม 

ยอมรับวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เปนที่เช่ือถือและตรวจสอบได 
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 สรุปไดวา ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา หมายถึง ผลสําเร็จที่มาจากการดําเนินงานระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการ

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีเกณฑการประเมนิเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวงเปาหมาย ความสําเร็จของพื้นที่การศึกษาหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา        

มีผลการดําเนินการพัฒนาตามแผนและติดตามตรวจสอบ มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน  

เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง มีผลการประสานรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ในการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการดําเนินการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในเขตพื้นที่

การศึกษา มีผลการดําเนินการประสานงานกับสํานักงานรองรับมาตรฐานการศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 สื่อการสอนจัดเปนองคประกอบที่สําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู

ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดมีผูกลาวถึง ประเภทและความสําคัญของสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ไวดังน้ี 

 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550 : 12 - 34) กําหนดให

สถานศึกษามีภาระหนาที่จะตองดําเนินการเกี่ยวกับการพฒันาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ดังน้ี 

  1.  จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาพรอมทั้งใหมีการจัดต้ังเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลงเรียนรู           

ของสถานศึกษา 

  3.  พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนการพัฒนาและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ เกิดข้ึนโดยเฉพาะหาแหลงสื่อเสริม               

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสทิธิภาพ 
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  4.  พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลงการเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน

  5.  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช และ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวถึงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ไววา สถานศึกษาจะตองศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการ ใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรยีน

การสอนและการบริหารงานวิชาการ สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 

จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการประสาน

ความรวมมือในการผลิต จัดหาพัฒนาและการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อจดัการเรยีนการสอน 

และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น 

 รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2552 : 124 - 127) ไดใหความหมายของการใชสื่อการสอนไว 10 

ประการ คือ 1) สรางความรูที่เปนรูปธรรมเพื่อใหผูเรียนไดเกิดแนวคิด และประสบการณตรงมากข้ึน 

2) เราความสนใจและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน 3) ใหผูเรียนสามารถจําสิ่งที่เรียนได       

ในระยะยาว 4) นําสิ่งที่เปนประสบการณตรงจากแหลงตาง ๆ มาสูหองเรียนไดมากข้ึน 5) สรางพื้นฐาน 

ในดานความคิดความสรางสรรคใหแกผูเรียนไดมากข้ึน 6) เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจบทเรียนและเน้ือหา 

วิชาตาง ๆ ไดชัดเจนย่ิงข้ึน 7) เสริมสรางเจคติตอการเรียนรู 8) เปนเครื่องมือที่ใชทบทวนสรุป และ 

ทําใหเน้ือการวิชาสัมพันธกัน 9) เสริมสรางกจิกรรมที่แปลกออกไป และใหผูเรียนมีสวนรวมในบทเรียน

ที่กําลังเรียนอยู และ 10) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเร็วข้ึน โดยมีแนวทางการการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไดแก 1) ศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการใชสื่อ 

และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 2) สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ 

และนวัตกรรมการเรียนการสอน 3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และ

พัฒนางานดานวิชาการ 4) ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น และ 5) การประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2555 : 208) ไดสรุปไววา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

หมายถึง งานบริการที่มวัีตถุประสงคเพือ่จดัหาประสบการณ การเรียนทีดี่ โดยเปนการบรหิารทางดานวัสดุ 

เครื่องมือ อุปกรณ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ  ใหกับนักเรียน ตลอดจนครูอาจารยผูมีความประสงคจะใช

สื่อทัศนูปกรณเหลาน้ัน และยังรายงานดานการวางแผน การผลิต การทดลองใช การประเมินผล        

วัสดุอุปกรณตาง ๆ โดยแบงประเภทของสือ่การเรยีนรูเปน 3 ประเภท โดยแบงตามความสามารถ และ

ลักษณะ ไดดังน้ี 1) สื่อทัศนวัสดุ ไดแก ภาพ วัสดุลายเสน วัสดุมีทรง 2) สื่อเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ไดแก 



 59

วีดีทัศน แถบบันทึกเสยีง เครือ่งฉาย สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ซีดีรอม อินเตอรเน็ตและอื่น ๆ 3) กิจกรรม

โสตทัศนูปกรณ ไดแก การศึกษานอกสถานที่ การจัดนิทรรศการ การจัดสถานการณจําลอง  

 แจมใส กรมรินทร (2556 : 36) ไดใหความหมายของสื่อการสอนไววา หมายถึง วัสดุอุปกรณ 

และวิธีการ ที่ใชเพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตามจุดหมายที่ผูสอนไดต้ังไว นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง 

การนําเอาวัสดุ อุปกรณ วิธีการใหม ๆ  ซึ่งอยูระหวางการวิจัยมาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

และเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การนําเอาวัสดุ อุปกรณ และวิธีตาง ๆ มาใชอยางเปนระบบ      

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

 กิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558 : 85) ไดสรุป การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี      

เพื่อการศึกษาไววา หมายถึง การสํารวจและวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน การสงเสรมิใหครูใชสื่อ ผลิต จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนา

งานวิชาการตลอดจนการวางแผนการจัดหาสื่อ การประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

รวมทั้งเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาและการบริหาร 

งานวิชาการ สงเสริมและพัฒนาความสามารถของครูดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี         

เพื่อการศึกษา รวมถึงการเผยแพรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ราตรี สอนดี (2559 : 53) กลาววา สถานศึกษาตองสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการเรียนรู

ของครูอาจารยบรรลุผลโดยการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทีมีความหลากหลายเหมาะสมและเพียงพอ

ใหครูอาจารยไดเลือกพัฒนาและใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางไดผลและสื่อและเทคโนโลยี     

น้ันควรเนนต้ังแตการจัดทําจัดหาจากทองถ่ินไปจนถึงสื่อที่ทันสมัยเปนสากลสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ

ดังน้ี 

  1.  ศึกษาวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารงานวิชาการ 

  2.  สงเสริมใหครูผลิตพฒันาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

  3.  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน       

ดานวิชาการ 

  4.  ประสานความรวมมือในการผลิตจัดหาพัฒนาและการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงาน

และสถาบันอื่น 

  5.  การประเมินผลการพฒันาการใชสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  

 



 60

 สรุปไดวา ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการดานการพฒันาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา หมายถึง ผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินการศึกษา วิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อ 

และเทคโนโลยีรวมทั้งเครือขายการเรียนรูตาง ๆ  ที่มีอยูในชุมชน เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารงานวิชาการ มีการรายงานดานการวางแผนการผลิตการทดลองใช สถานศึกษามีผลงานที่เกิด

จากการสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรยีนการสอน สถานศึกษามีสื่อและเทคโนโลยี

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการอยางเพียงพอ สถานศึกษามีผลงาน

ในการประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอื่น สถานศึกษามีผลการประเมินผลการพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ใหผูเรียนไดรับความรูตามจุดหมายที่ครูต้ังไว 

 

บริบทสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนหนวยงานในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการสงเสริม สนับสนุน และบริหาร     

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึง ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีสภาพทั่วไป ดังน้ีสํานักงาน        

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ต้ังอยูเลขที่ 109/1 ถนนธราธิบดีในเขตเทศบาล

เมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีอาคาร 2 สวนคือ สวนที่ 1 เปนอาคารเรียน        

แบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ช้ัน 12 หอง ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน เมื่อป 2549 และไดเขาปฏิบัติงานที่อาคารใหมเมื่อ 17 กรกฎาคม 2552 สวนที่ 2 ต้ังอยู 

ฝงตรงกันขามเปนอาคารเดิมของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพุนพิน ปฏิบัติงานต้ังแตเริ่มเขาสู

เขตพื้นที่การศึกษาในป 2546 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2560)  

 ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีสถานศึกษาที่ต้ังอยูในเขต

บริการจํานวน 241 แหง จําแนกเปนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 230 แหง

และสังกัดหนวยงานอื่น 11 แหง  
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ภาพที่ 2.1 สถานศึกษาในสังกัด จําแนกตามระดับการศึกษา 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2, 2560 : 5 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 จํานวนนักเรียนในสงักัด ปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2, 2560 : 7 

 

 บุคลากร 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 1,987 คน โดยแยกเปน ปฏิบัติงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จํานวน 70 คนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1,987 คน 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2560)  
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

 

ภาพที่ 2.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - NET) ปการศึกษา 2557  

  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2, 2560   

 

 จากแผนภูมิ พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - Net) ปการศึกษา 

2557 ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

จํานวน 7 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
 

 
 

ภาพที่ 2.4  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - NET) ปการศึกษา 2557  

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามสาระการเรียนรู 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2, 2560 
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 จากแผนภูม ิพบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O - Net) ปการศึกษา 

2557 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ไมมีกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 

 
 

ภาพที่ 2.5  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (NT) ปการศึกษา 2557  

  ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จําแนกเปนรายดาน 

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2, 2560 

 

 จากแผนภูมิ พบวา ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน (NT) ปการศึกษา 

2557ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

ระดับประเทศทั้ง 3 ดาน 

 

 วิสัยทัศน (Vision)  

 ภายในป 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนองคกร

ช้ันนําในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานบนหลักธรรมาภิบาล ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาสูระดับสากลบนพื้นฐานความเปนไทย 

 พันธกิจ (Mision)  

  1.  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูระดับสากล 

  2.  พัฒนาผู เรียนใหมี คุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคบนพื้นฐาน                  

ของความเปนไทย 

  3.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
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  4.  พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมปีระสทิธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

 เปาประสงค (Goal)  

  1.  ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความรู ทกัษะที่เปนสากล 

  2.  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพ่ึงประสงคบนพืน้ฐานความเปนไทย 

  3.  ประชากรวัยเรียนไดรับการบริการการศึกษาในรปูแบบทีเ่หมาะสมอยางทั่วถึง 

  4.  ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสม และ         

มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ 

  5.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 

 คานิยม 

 สรางสรรคคุณภาพงาน บรกิารดวยใจ 

 กลยุทธ 

 จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี 

เขต 2 ไดกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จํานวน 4 กลยุทธ ดังน้ี 

 กลยุทธที่ 1 การพฒันาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน

ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

 กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 จีระนันท เช้ือดวงผุย (2554) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 โดยมีวัตถุประสงค 1) 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร และ

ครูผูสอนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 จําแนกตามตําแหนงและขนาดของสถานศึกษา 

ประชากรในการวิจัย ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 ปการศึกษา 2554 จํานวน 966 คน ไดกลุมตัวอยาง 
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จํานวน 290 คน ตัวแปรในการศึกษา ไดแก ดานหลักสูตรและการนําหลกัสูตรไปใช ดานวัสดุประกอบ

หลักสูตรและสือ่การเรยีนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงาน        

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรเีขต 4 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรยีงลาํดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาดานหลักสูตร และ

การนําไปใช ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนและดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของผูเรียนตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จําแนกตามตําแหนง พบวา ภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนรายดานแตกตางกัน 2 ดานคือดานหลักสูตร และ

การนําไปใชกับดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสวนดานอื่นไมแตกตางกัน และผลการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4 จําแนกตามขนาดสถานศึกษาภาพรวมพบวาไมแตกตางกันแตมีสองดาน   

ที่แตกตางกันคือดานหลักสูตรและการนาไปใชพบวาขนาดเล็กแตกตางขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญ         

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบวาขนาดเล็กแตกตางกับขนาด

กลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และขนาดเล็กแตกตางกับขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญ         

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดาน อื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

 นพรัตน ศรีสกุล (2557) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนอง 2) เพื่อเปรียบเทียบการบรหิารงานวิชาการของโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาระนอง จําแนกตามตําแหนง ระดับการศึกษา และตามประสบการณ เก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูบรหิารและครใูนโรงเรียน สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปการศึกษา 

2556 จาก 60 โรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา 64 คน และครู 377 คน รวม 441 คน โดยใชตัวแปร       

ที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ตําแหนงหนาที ่ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตัวแปรตาม 

คือระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนอง ตามขอบขายงานวิชาการ 7 ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การนิเทศการศึกษา 7) การพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ดานการ

นิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาและดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบตามตําแหนงหนาที่         

ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวาไมแตกตางกัน  

 เสริมสุข โชติชวงฉัตรชัย (2557) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสหวิทยา

เขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อ

ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ประชากรในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนของโรงเรยีนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 4 โรงเรียน 486 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 219 คน ตัวแปรที่ใช

ในการศึกษา ไดแก การบริหารงานวิชาการ จํานวน 12 ดาน ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู 

การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา

และองคกรอื่น และการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว หนวยงาน และสถาบันอื่น

ที่จัดการศึกษา ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา       

เปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด เปนอันดับหน่ึง รองลงมา 

มีการปฏิบัติอยูในระดับมากในดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการสงเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา          

ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ

ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ดานการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน ตามลําดับ       

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา ครูที่มีอายุ และกลุมสาระการเรียนรูตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 ไมแตกตางกัน 
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 อมรรัตน โพธ์ิเพชร (2557) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการ        

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับ

ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 11 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา       

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 4) เพื่อหาอํานาจในการทํานายและสราง

สมการทํานายของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โดยมีการเก็บขอมูล

จากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

เขต 11 ปการศึกษา 2555 จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 24 คน และครูผูสอน จํานวน 

314 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ 1. ภาวะผูนําทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน            

ของผูบริหารการศึกษาของคุรุสภา (2542) จํานวน 12 มาตรฐาน ตัวแปรตาม คือประสิทธิผลการ

บริหารงานวิชาการตามขอบขายภารกิจการดําเนินงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการ 

และประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สวนความสัมพันธ

ระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ              

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสัมพันธคอนขางสูงและเปนไปในทิศทางบวก (rxy = 0.62) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ปรีดา ดําดวงโรม (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของ

ผูบริหารกับการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะ

ผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และศึกษาการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษากับการสงเสริม

คุณลักษณะของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จังหวัด         

สุราษฎรธานี เก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอน จํานวน 322 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ 

คือ ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา จากการศึกษาผูวิจัยสามารถสังเคราะหได 4 ดาน 

ประกอบดวย 1) การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 2) การสงเสริมความรวมมือและการ         

มีสวนรวม 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การสงเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน ตัวแปรตาม คือ

การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) การสงเสริมดาน      

ความซื่อสัตย สุจริต 2) การสงเสริมดานความมีวินัยและมีความรับผิดชอบ 3) การสงเสริมดานจิตสาธารณะ 
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4) การสงเสริมดานใฝเรียนรู จากผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร โดยภาพรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี คือ ดานการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

ดานการสงเสริมความรวมมือและการมีสวนรวม ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการสงเสริม

บรรยากาศการเรียนการสอน การสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยภาพรวม และ 

รายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ ดังน้ี คือ การสงเสริมดานซื่อสัตย สุจริต การสงเสริมดานความมีวินัย

และมีความรับผิดชอบ การสงเสริมดานจติสาธารณะ และการสงเสริมดานใฝเรียนรู ภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารมีความสัมพันธทางบวกกับการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในระดับ

คอนขางสงู (r = 0.767) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 กนกพรรณ ยังบุญสุข (2558) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

อําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3 2) เพื่อภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

เปรียบเทียบอําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3  

ตามความคิดเห็นของครูผูสอน จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณการทํางาน เก็บรวบรวมขอมูล

จากครูผูสอนอําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3      

ในปการศึกษา 2556 จํานวน 294 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ตัวแปรตาม 

ไดแก ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 5 ดาน ดังน้ี 1) ดานการวางแผนงานวิชาการ  

2) ดานการบริหารจัดการ 3) ดานการนิเทศ 4) ดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 5) ดานสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอน ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบรหิารสถานศึกษา อําเภอเคียนซา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3 ในภาพรวมและรายดาน อยูใน

ระดับมาก ยกเวนดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ ดังน้ี 

ภาวะผูนําดานการวางแผนงานวิชาการ ภาวะผูนําดานการจัดการเรียนการสอน ดานการนิเทศ         

ดานการบริหารจัดการ และดานการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนํา

ทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาของครูที่มีเพศ และอายุตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ        

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 เจริญพงศ คงทน (2558) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร 

งานวิชาการของ ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี 2) เพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการจําแนกตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ 

การบริหาร และขนาดของสถานศึกษา และ 3) เพื่อประมวลปญหาและขอเสนอแนะในการบริหาร 

งานวิชาการที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
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ปตตานีประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 321 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก ขอบขาย

การบริหารงานวิชาการ 12 ดาน ประกอบดวย ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการพัฒนา       

แหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน ดานการประสานความรวมมือ

ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหาร 

งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีโดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีพบวา ดานประสบการณการบริหาร และ

ขนาดสถานศึกษา แตกตางกัน สวนดานเพศและระดับการศึกษาไมแตกตางกัน และผลการประมวล

ปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1. ดานการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือขาดการวางแผนการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยมีขอเสนอแนะใหมีการวางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปการศึกษา      

2. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือครูขาดทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียนโดยมีขอเสนอแนะ

ใหจัดอบรมสัมมนาใหความรูเกี่ยวกับการทาวิจัยในช้ันเรียนและจัดต้ังเครือขายการวิจัยในระดับศูนย

เครือขายและ 3. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูคือครูไมสอนตามแผนจัดการเรียนรูโดยมีขอเสนอแนะ

ใหผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายควรนิเทศติดตามอยางตอเน่ือง 

 ปนัดดา ศิริพัฒนกุล (2558) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหาร สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุร ี

และตราด จําแนกตามประสบการณ การปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใช       

ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จํานวน 358 คน ไดมาดวยวิธีการสุม

แบบแบงช้ันตามสัดสวน เครื่องมือทใีชในการเก็บ รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21 - 0.83 และมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.88 สวนสถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t - test) 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู 

โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตาง ของเชฟเฟ (Scheffe') ผลการวิจัย พบวา 1) บทบาทการนิเทศภายใน

ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูใน
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ระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศ ภายในของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         

ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวม

และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

 นคเรศ ศรีเกื้อกูล (2559) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงานวิชาการ 

เปรียบเทียบของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) เพื่อเปรียบเทียบ

สภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนางานวิชาการและขอเสนอแนะในการดําเนินงานวิชาการ          

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประชากรที่ใชในการศึกษา 

ไดแก บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 4,300 คน          

ไดกลุมตัวอยาง 552 คน ตัวแปรที่ใชในการศึกษาไดแกการบริหารงานวิชาการ 17 ดาน ไดแก        

ดานการพัฒนาหรอืดําเนินการเกีย่วกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน ดานการวางแผน 

งานดานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ดานการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา 

ดานการแนะแนว ดานการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชน

ใหมีความเขมแข็งดานวิชาการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ ดานการสงเสริม

และสนับสนุนงานวิชาการ ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ ดานการ

คัดเลือกหนังสือแบบเรยีนเพือ่ใชในสถานศึกษา และดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติ

อยูในระดับมากทุกดาน บุคลากรที่มีสถานภาพตําแหนงและขนาดสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แนวทางในการพัฒนาและขอเสนอแนะ

การดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

สามารถสรุปผลไดดังน้ี ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ไดแนวทางวา สถานศึกษาควรมี

การแตงต้ังคณะกรรมการจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ประชุมช้ีแจงทุกฝายที่เกี่ยวของระดมความคิด

วิเคราะหผลหาทางพัฒนา โดยใชระบบ PDCA ดานการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา             

ไดแนวทางวาสถานศึกษาควรเนนการสรางสรรคสื่อแปลกใหมและหลากหลาย ที่จะชวยใหผูเรียน
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สามารถที่จะศึกษาคนควาไดดวยตนเอง อีกทั้งสื่อการเรียนตองสอดคลองกับเน้ือหาสาระที่จะเรียน 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดแนวทางวา สถานศึกษาควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพโดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และดานการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา ไดแนวทางวา สถานศึกษาควรมีการวางแผนและการดําเนินการบริหารงานบุคคล 

การวางแผนพัฒนาการศึกษาและการใชงบประมาณการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 มูนา จารง (2560) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ

ครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยมี

วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอนในศูนย

เครือขายตลิ่งชันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบ 

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอน ในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยจําแนก ตามตัวแปร เพศระดับการศึกษา

และประสบการณการปฏิบัติงาน 3) เพื่อประมวลเกี่ยวกับขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการ      

ของผูบริหารสถานศึกษาตาม ทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 จํานวน 217 คน ไดกลุมตัวอยาง 141 คน        

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยเปนการบริหารงานวิชาการ จํานวน 17 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหรือดําเนินการ

เกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน ดานการวางแผนงาน ดานวิชาการ ดานการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ดานการนิเทศการศึกษา ดานการแนะแนว 

ดานการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง

ดานวิชาการ ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น          

ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ

และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ดานการจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ         

ของสถานศึกษา ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา และดานการพัฒนา และ      

ใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาผลการศึกษาพบวา ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

ดานการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

3 อันดับ พบวา ดานการวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 

คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น 

การพัฒนาสาระหลกัสตูรทองถ่ินตามลาํดับ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
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สถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยะลาเขต 2 พบวา โดยรวมเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณทํางาน ตางกัน มีระดับการบริหาร 

งานวิชาการ ไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชันสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 

คือ ผูบริหารควรมีการวางแผนงานดานวิชาการควรพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ินและควรมีการนิเทศการศึกษาเปนระยะ ๆ  

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Moseley (2000) ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของโรงเรียนขนาดเล็กในมิสซูรี่โดยจําแนกตัวแปรตานประสิทธิภาพเปน 7 ตัว คือ 1. การวัดและประเมิน

ความเสมอภาค 2. จํานวนนักเรียนทีไ่ดรับบรกิารอาหารกลางวัน 3. อัตราเฉลี่ยของการมาเรยีน 4. อัตราครู

ตอนักเรียน 5. อัตราเฉลี่ยคาใชจายรายหัวนักเรียนตอจาํนวนนักเรียน 6. ความหนาแนนของประชากร

ในเขตชุมชน 7. อัตราการเสียภาษีและการวัดประสิทธิผลของโรงเรียนวัดจากนักเรียนเกรด 3, 6 และ

เกรด 10 โดยใชแบบติดตามผลการเรียนรูของรัฐบาลทดสอบการอานคณิตศาสตรวิทยาศาสตร และ

สังคมศึกษาผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของโรงเรียนเมื่อจําแนกตามขนาดแลวมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญโดยโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกวาโรงเรียนขนาดใหญสวนประสิทธิผล 

ของโรงเรียนไมพบวามีความแตกตางกัน 

 Green (2005) ศึกษาเรื่อง การรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตามรัฐธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะ  

ของรัฐธรรมนูญโรงเรยีนทีม่ีประสทิธิผลที่คร ูผูปกครอง และนักเรียนเหน็ดวยรวมกนัได การจัดสิ่งแวดลอม

ที่ปลอดภัยและเรียบรอย การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังสูง และการตรวจสอบ

ความสําเร็จอยางตอเน่ือง ครูและผูปกครองเห็นวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนที่มีภาวะ

ผูนําของครูและการกําหนดพันธกิจที่ชัดเจน หนักแนน มีการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูสูง สวนนักเรียน

ไมแนใจถึงการสงเสรมิโอกาสในการเรียนรูเต็มความสามารถ เฉพาะผูปกครองและนักเรยีนเหน็ดวยกบั

การใหผูปกครองมีสวนรวม ครูไมมั่นใจวาโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาความเช่ียวชาญอยางจริงจัง และ

ใหพวกครูไดรวมตัดสินใจดวย 

 Supovitz & Poglinco (2001) ไดศึกษาภาวะผูนําทางวิชาการในการปฏิรูปที่อาศัยเกณฑ 

มาตรฐานเปนหลัก ไดสรุปพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน และ      

ใชเครื่องมือที่เกีย่วของ ดังน้ี 1) การต้ังความคาดหวังไวสูง (High expectations) เกี่ยวกับผลการปฏิบัติ

ของนักเรียนวา นักเรียนควรรูอะไรและควรสามารถทําอะไรไดบางในชวงหัวเลี้ยวหัวตอทางการศึกษา 

เปนการต้ัง มาตรฐานใหมสําหรับนักเรยีนและคร ู2) การเนนการริเริ่มการอานออกเขียนได (An initial 

focus on literacy) โดยมีสาระเกี่ยวกับเสียงภาษาพูด หนังสือที่ใชรวมกัน การอานหนังสือนอกเวลา 
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การเขียนประจําวัน และการเขียน นอกเวลา 3) มีหลักสูตรแกนกลาง (A Common Core Curriculum)       

ที่สอดคลองกับมาตรฐานชีวิต และการปฏิบัติตาง ๆ  ในโรงเรียนข้ึนอยูกับหลักสูตรแกนกลาง 4) การประเมิน

โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน (Standards - Based Assessment) รวมทั้งการ สอนอิงเกณฑประเมินใหม     

ที่สอดคลองกับมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง และเปนการประเมนิที่มีการ สะทอนกลับตอครูและนักเรียน

ที่ละเอียด ทําใหทราบถึงระดับทักษะของนักเรยีนเมื่อเทียบกับเกณฑ มาตรฐาน 5) จัดโครงสรางภาวะ

ผูนําโรงเรียน (A Distributed School Leadership Structure) โดยที่มี ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําพา 

ใหเกิดสิ่งเหลาน้ี ประสานการใชประโยชนจากโครงสราง วิเคราะหผลที่ เกิดข้ึน และกําหนดเปาหมาย

การปฏิบัติงาน ใชโครงการเครือขายความปลอดภัยเพื่อจัดเวลาใหนักเรียน ไดรับการสอนเพิ่มเติม 

สรางความมันใจวามีทรัพยากรที่จําเปน จัดเวลาและกิจกรรมอื่น ๆ  ของโรงเรียน ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติ

ของโรงเรียน 6) เครือขายความปลอดภัย (Safety nets) จัดใหมีไวในโรงเรียนเปนรายวันเปนป เครือขาย

ความปลอดภัยชวยสงเสริมและใหโอกาสนักเรียนไดบรรลุถึงเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ได 7) ความมุงมั่น 

(Commitment) ตอความเปนมืออาชีพของครู ที่จะชวยใหครูปฏิบัติ หนาที่เต็มความสามารถ โดยให

มีการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพครูอยางตอเน่ืองซึ่งสอดคลองกับ มาตรฐาน และโดยเน้ือหา และ

การศึกษาก็เช่ือมโยงกันอยางใกลชิด 

 O’Donnell & White (2005) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมภาวะผูนําทางวิชาการ

ของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ผูวิจัยไดสุมโรงเรียนระดับมัธยม โดยใหครูสี่คน และ

ผูบริหารโรงเรียนของแตละโรงเรียนทําแบบสอบถามระดับความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทาง

วิชาการของผูบริหารของฮอลลิงเจอร แบบสอบถามมี 50 พฤติกรรมสําหรับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

พบวา ครูรับรูวาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่เนนการพัฒนาบรรยากาศการเรียนรูของโรงเรียน

เปนตัวช้ีผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน นอกจากน้ันยังพบวา ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนที่มีฐานะทางสังคมดี 

ที่เช่ือวาไดแสดงพฤติกรรมสัมพันธกับพันธกิจของโรงเรียนจะเปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิการอานสูงกวา  

 Rosemaria (2005) ไดทําการวิเคราะหถึงพฤติกรรมผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา โดย

ทําการสํารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผูริหารวามีความสัมพันธ

กันอยางไร พบวา พฤติกรรมผูบริหาร ไดแก การสนับสนุนการเรยีนการสอน การนิเทศ วิสัยทัศน และ

การทุมเทในการทํางานมีความสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนที่วัดดวยความสําเร็จของนักเรียน

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศพอสรุปไดวา เปนการศึกษา

ที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการหรือเปนการกลาวถึงลักษณะการบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

ใหมีคุณภาพทั้งสิ้นเพราะงานวิชาการเปนงานหลัก เปนหัวใจที่สําคัญของโรงเรียน และการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผูเรียนที่คลอบคลุมถึงการใชหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การใชสื่อ 

การวัดผลประเมินผล การนิเทศการสอน และการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการทางการเรียนที่พัฒนาข้ึน 



บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัย

ดําเนินตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมลู 

 3.  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษาครั้งน้ี ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 92 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

สุราษฎรธานี เขต 2, 2560)  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 : 

608) ไดกลุมตัวอยาง 76 โรงเรียน 

 2.  เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการ

จับฉลาก กําหนดผูใหขอมูล เปนครูผูสอน โรงเรียนละ 3 คนรวมทั้งสิ้น 228 คน 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามข้ันตอน 

โดยศึกษาหาความรูพื้นฐาน กําหนดนิยามศัพท กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา สรางแบบสอบถาม

ตามมาตราสวนมาตรวัดประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเน้ือหาครอบคลุมประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
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สถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         

สุราษฎรธานี เขต 2 โดยแบงเปน 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม            

มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ของครู ไดแก เพศ วุฒิทางการศึกษา และ

ประสบการณการทํางาน  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก      

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2         

โดยแบงเปน 5 ดาน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา และดาน

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามีลักษณะแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert Scale) กําหนดเกณฑสําหรับ 

แปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 

 คะแนนระดับ 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

 คะแนนระดับ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 คะแนนระดับ 3  หมายถึง   มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนระดับ 2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

 คะแนนระดับ 1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaires) เกี่ยวกับขอเสนอแนะ

แนวในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กโดยกําหนดทิศทางในการตอบไว          

ในขอคําถาม 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

การสรางแบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากเอกสาร ตํารา และบางสวน

ไดดัดแปลงมาจากงานวิจัยตาง ๆ โดยดําเนินการสรางเครื่องมือมีข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ศึกษาจากเอกสารตํารา ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามา

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2.  กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด

ในการวิจัย 

 3.  สรางแบบสอบถามฉบับรางเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุม

เน้ือหาและความถูกตองของการใชสํานวนภาษา และขอเสนอแนะพรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตามคําแนะนํา 
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 4.  นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานวัดผล

ประเมินผลการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 คน ดานวิจัย จํานวน 1 คน และดานภาษาไทย จํานวน 

1 คน ตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความเที่ยงตรงของเน้ือหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item - Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามโดยใหคะแนน ดังน้ี 

  +1  เห็นวาขอความน้ันสอดคลองตามเน้ือหาที่ระบุไว 

  0   ไมแนใจวาขอความน้ันสอดคลองตามเน้ือหาทีร่ะบุไว 

  -1   แนใจวาขอความน้ันไมสอดคลองตามเน้ือหาทีร่ะบุไว 

 5.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ

ตรวจสอบความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(Alpha - Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557 : 159) โดยแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับมีคาความเช่ือมั่น 0.86 

 6.  นําแบบสอบถามที่ไดหาคาความเที่ยงตรงและหาคาความเช่ือมั่น มาปรบัปรุงแกไข

เพื่อใหมีความสมบูรณ แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพือ่ขอความเห็นชอบ 

 7.  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางของครูผูสอนสถานศึกษา

สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จนครบ

จํานวนที่กําหนดไว 

 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมลู โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 1.  ผูวิจัยขอหนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2เพื่อขออนุญาตในการ

เก็บรวบรวมขอมูล  

 2.  ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยาง และขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  

ในวันที่มีการเขารวมประชุมประจําเดือนของผูบริหารสถานศึกษาตามปฏิทินการปฏิบัติงาน                

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต2 

 3.  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และจํานวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจาก

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package 

for the Science) หาคาสถิติ ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติคาแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยายผล 

ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ย 

(Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยายผล โดยกําหนดการแปล

ความหมายใชหลักเกณฑการแบงเปน 5 ระดับ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557 : 75) ดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับมากทีสุ่ด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีประสิทธิผลในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง มีประสิทธิผลในระดับนอยทีสุ่ด 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก          

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t - test) สําหรับตัวแปร 2 กลุม และการทดสอบคาเอฟ (F - test) 

ชนิดความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมข้ึนไป ถาพบวา

การวิเคราะหขอมูลในดานใดมีความแตกตางกันแลว จะทําการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู     

โดยใชวิธีการของเชพเฟ (Scheffe')  

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะแนวในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2            

จากแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaires) มาวิเคราะหเชิงพรรณนา 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1.  สถิติพื้นฐาน 

  1.1  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และการหาคารอยละ 

  1.2  วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Χ )  

  1.3  วิเคราะหโดยหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 2.  สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1  คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค ( Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  

  2.2  คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธี 

ของCronbach 

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตางจําแนกตามเพศ           

วุฒิทางการศึกษา ใชสถิติ (t - test)  

  3.2  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัความแตกตางจําแนกตาม

ประสบการณการทํางานใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one - way ANOVA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดเสนอผล            

การวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผลการวิเคราะหขอมลู ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามความคิดเห็นของครสูังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก            

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตาม

สถานภาพสวนบุคคล 

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา        

ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล         

ในจังหวัดสุราษฎรธานี วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละสถานภาพสวนบุคคลของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1.  เพศ     

 ชาย 89  39.04  

 หญิง 139  60.96  

รวม 228  100.00  

2.  วุฒิการศึกษา     

 ปริญญาตร ี 137  60.09  

 สูงกวาปริญญาตร ี 91  39.91  

รวม 228  100.00  

3.  ประสบการณทํางาน     

 นอยกวา 5 ป 70  30.70  

 6 - 10 ป 89  39.04  

 มากกวา 10 ปข้ึนไป  69  30.21  

รวม 228  100.00  

 

 จากตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละสถานภาพสวนบุคคลของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง         

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณทํางาน 6 - 10 ป 

 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

 ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

 เขต 2 

 

 การวิเคราะหขอมูลประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 วิเคราะหโดยการหา

คาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตารางที่ 4.2 - 4.11 
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ตารางท่ี 4.2  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู 

    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวม 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก Χ  S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิผล 

1.  ดานการพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 4.20 0.38 มาก 

2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.08 0.31 มาก 

3.  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ 

 เทียบโอนผลการเรียน 4.36 0.42 มาก 

4.  ดานการนิเทศการศึกษา 4.37 0.33 มาก 

5.  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 และมาตรฐานการศึกษา 4.30 0.27 มาก 

6.  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยี 

 เพื่อการศึกษา 4.17 0.37 มาก 

รวม 4.24 0.15 มาก 

 
 

จากตารางที่ 4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมพบวา อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 

ไดแก ดานการนิเทศการศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน              

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตร  

ของสถานศึกษา ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 
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ตารางท่ี 4.3  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู 

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

   ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กดาน

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา Χ  S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิผล 

1. การจัดระบบโครงสรางการบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตร 4.28 0.61 มาก 

2. การปรับปรงุ พัฒนา หลักสูตรใหมีความสมบูรณ 4.22 0.50 มาก 

3. การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง เหมาะสมกบัผูเรียน 

 สถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตรแกนกลาง 4.26 0.53 มาก 

4. การจัดทําโครงการที่เกี่ยวกบัการจัดการศึกษา 

 โดยบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  4.27 0.53 มาก 

5. การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน 4.24 0.52 มาก 

6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใชหลักสูตรสถานศึกษา 4.17 0.49 มาก 

7. การสรปุ รายงานผล การบรหิารจัดการหลักสูตร 4.20 0.50 มาก 

8. การประชาสมัพันธใหเกิดความรู ความเขาใจในการ 

 นําหลักสูตรไปใช 4.25 0.53 มาก 

9. การมสีวนรวมของทุกฝาย ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให

 สอดคลองกบั วิสัยทัศนเปาหมายพันธกจิ และคุณลกัษณะ 

 อันพึงประสงคของสถานศึกษา 4.14 0.49 มาก 

10. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

 เปาหมายและพันธกิจของสถานศึกษา 4.00 0.35 มาก 

รวม 4.20 0.38 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.3 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษาพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การจัดระบบโครงสราง         

การบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง 

เหมาะสมกับผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

เปาหมาย และพันธกิจของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 4.4  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู 

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู Χ  S.D. 
ระดับ

ประสิทธิผล 

1. การสงเสรมิใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามสาระ 

 และหนวยการเรียนรู 4.06 0.40 มาก 

2. การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.05 0.41 มาก 

3. การจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ ตามความสนใจ 

 และความถนัดของผูเรียน 4.08 0.41 มาก 

4. การใหนักเรียนมีสวนรวม ฝกปฏิบัติจากประสบการณจรงิ 4.08 0.49 มาก 

5. การสงเสรมิใหครจูัดกระบวนการวิจัยใหเปนสวนหน่ึง 

 ของกระบวนการเรียนรู  4.17 0.43 มาก 

6. การใหความสําคัญกับการพฒันาครู ใหมีความสามารถในการ 

 จัดกระบวนการเรียนรู 4.05 0.47 มาก 

7. การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการเรียนการสอน 4.10 0.48 มาก 

8. การปลูกฝงผูเรยีนใหมีคุณธรรมจรยิธรรม คานิยม และคุณลกัษณะ

 อันพึงประสงคทีส่อดคลองกบัเน้ือหาสาระกจิกรรม 

 

4.03 

 

0.43 

 

มาก 

9. การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ

 จัดกระบวนการเรียนรู 4.10 0.49 มาก 

10. การนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครองชุมชนทองถ่ิน

 มามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 4.03 0.45 มาก 

11. การนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนน

 การนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกลัยาณมิตร 4.12 0.52 มาก 

รวม 4.08 0.31 มาก 

 

จากตารางที่ 4.4 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเลก็ตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู พบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การสงเสริมใหครูจัดกระบวนการวิจัย 

ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการนิเทศการเรียนการสอนแกครู    
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ในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรสวนการปลูกฝงผูเรียน 

ใหมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรม 

และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครองชุมชนทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียน

การสอนอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.5  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู 

    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

    ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 
Χ  

 

S.D. 
ระดับ

ประสิทธิผล 

1. การกําหนดหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล 

 และประเมินผล 4.35 0.59 มาก 

2. การสงเสรมิใหครจูัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชา

 ใหสอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู 

 หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกจิกรรม 

 การเรียนรู 4.39 0.52 มาก 

3. การสงเสรมิการใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผล 

 การเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจรงิ 

 จากกระบวนการการปฏิบัติ 4.45 0.52 มาก 

4. การเทียบโอนความรูทักษะประสบการณและผลการเรียน 

 จากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่น ๆ  4.30 0.49 มาก 

5. การสงเสรมิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของครโูดยมีการ

 กําหนดรวมกันกับนักเรียนใหใกลเคียงกับสภาพจริง หรือจําลอง

 ใหใกลเคียงชีวิตจรงิ 4.38 0.51 มาก 

6. การประเมินเพือ่การพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบ 4.32 0.49 มาก 

7. การนําผลจากการประเมินมากําหนดยุทธศาสตรเพื่อการบรหิาร

 จัดการดานการวัดผลและประเมินผล 4.39 0.51 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

 

 

 จากตารางที่ 4.5 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการวัดผล ประเมินผล 

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนพบวา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสงเสริม

การใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง       

จากกระบวนการการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสงูสดุ รองลงมาการนําผลจากการประเมินมากําหนดยุทธศาสตร

เพื่อการบริหารจัดการดานการวัดผลและประเมินผลและการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัด และ

ประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรูหนวยการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรูสวนการเทียบโอนความรูทักษะประสบการณ 

และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการและอื่น ๆ และการจัดทําระบบสารสนเทศ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบและพัฒนามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน 

ผลการเรียน 
Χ  

 

S.D. 
ระดับ

ประสิทธิผล 

8. การจัดทําระบบสารสนเทศการวัดผลและประเมินผล 

 การเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบและพัฒนา 4.30 0.49 มาก 

9. การสงเสรมิใหบุคลากรทีผ่านการอบรมการวัดผล 

 และประเมินผลไดปฏิบัติงานอยางเต็มที ่ 4.32 0.50 มาก 

10. การสรางเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลทีส่อดคลอง 

 กับแผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.36 0.51 มาก 

รวม 4.36 0.42 มาก 
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ตารางท่ี 4.6  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู 

    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

    ดานการนิเทศการศึกษา 

 

 

 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเลก็ 

ดานการนิเทศการศึกษา Χ  S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิผล 

1. การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการนิเทศ 

 งานวิชาการและการเรียนการสอน 4.47 0.45 มาก 

2. การดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 

 ในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 4.44 0.52 มาก 

3. การจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 4.51 0.52 มากที่สุด 

4. การติดตามประสานงานกบัเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่อพฒันา

 ระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 

 ของสถานศึกษา 4.38 0.58 มาก 

5. การประเมินผลการนิเทศเพื่อปรบัปรุงและพฒันาการนิเทศ 4.14 0.54 มาก 

6. การสรางเครื่องมือสําหรับการนิเทศ 4.25 0.48 มาก 

7. การวางแผนการดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน 

 การสอน 4.32 0.51 มาก 

8. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการจัดระบบนิเทศ

 การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

 หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 4.38 0.51 มาก 

9. การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาดวยวิธีการตาง ๆ  

 เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับ

 มาตรฐานหลักสูตร 4.32 0.49 มาก 

10.การสรางความตระหนักใหแกบุคลากรใหเห็นประโยชน 

 และความสําคัญของการนิเทศการศึกษา 4.51 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.33 มาก 
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 จากตารางที่ 4.6 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการนิเทศการศึกษา

พบวา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา      

ในสถานศึกษา และการสรางความตระหนักใหแกบุคลากรใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการ

นิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการนิเทศงาน

วิชาการและการเรียนการสอนสวนการประเมินผลการนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ         

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 

ตารางท่ี 4.7  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู 

    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

    ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา 
Χ  S.D. 

ระดับ 

ประสิทธิผล 

1. การกําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเรจ็ 

 ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง 4.42 0.52 มาก 

2. การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรองรบั

 มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 4.64 0.51 มากที่สุด 

3. การดําเนินงานตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบ

 การประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบ 4.32 0.50 มาก 

4. การนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรงุพัฒนา 

 อยางตอเน่ือง 4.26 0.47 มาก 

5. การประสานรวมมอืกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นในการ

 ปรับปรงุและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน 4.40 0.52 มาก 

6. การดําเนินการประสานงานกบัเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่อการ

 ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.11 0.37 มาก 

7. การดําเนินการประสานงานกบัสํานักงานรองรับมาตรฐาน

 การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา 4.20 0.42 มาก 

8. การเตรียมความพรอมดานบุคลากรในการจัดระบบ 

 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4.15 0.44 มาก 

รวม 4.30 0.27 มาก 
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 จากตารางที่ 4.7 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการพัฒนาระบบ            

การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาพบวา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการกําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาและการดําเนินการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
 

ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู 

    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา Χ  S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิผล 

1. การวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อและเทคโนโลยี 

 รวมทั้งเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน 4.24 0.52 มาก 

2. การรายงานดานการวางแผนการผลิตการทดลองใช 4.36 0.56 มาก 

3. สงเสริมใหครูผลิตพฒันาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 4.26 0.54 มาก 

4. การจัดหาสือ่และเทคโนโลยีเพือ่ใชในการจัดการเรียนการสอน

 และการพัฒนางานดานวิชาการอยางเพียงพอ 4.16 0.51 มาก 

5. การประสานความรวมมือกับบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงาน

 และสถาบนัอื่นในการผลิตจัดหาพัฒนา การใชสื่อนวัตกรรม 

 และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน 4.16 0.51 มาก 

6. การประเมินผลการการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.11 0.47 มาก 

7. การสงเสรมิและสนับสนุนใหครูไดรบัความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

 การผลิตสือ่เชนการอบรม ศึกษาดูงานและเชิญวิทยากร 

 มาบรรยาย 4.20 0.49 มาก 

8. จัดใหมีศูนยสื่อเพื่อเปนแหลงบริการแกครู ทะเบียนคุมสื่อ  

 และนวัตกรรมสมุดบันทึกการยืมการใชสื่อและนวัตกรรม 4.14 0.44 มาก 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ) 

 

 

 จากตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการพัฒนาและการ

ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพบวา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การรายงาน         

ดานการวางแผนการผลิตการทดลองใชมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาสงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อ และ

นวัตกรรมการเรียนการสอน สวน สรุปผลและรายงานผลการประเมินผลการใชสื่อและนวัตกรรม        

ตอผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนํามาวางแผนการจัดหาและปรับปรงุพัฒนาสื่อและนวัตกรรม และการเลือกใช

สื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลายที่มีอยูในทองถ่ินโดยเลือกสื่อและแหลงเรียนรูที่ตรงกับกิจกรรม

และความสามารถของผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความ

 คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

 

 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 วิเคราะห

โดยใชการทดสอบคาท ี(t - test) สําหรับตัวแปร 2 กลุม และการทดสอบคาเอฟ (F - test) ชนิดความ

แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมข้ึนไป และทําการทดสอบ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่               

4.9 - 4.16 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา Χ  S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิผล 

9. การเลือกใชสือ่และแหลงเรียนรูอยางหลากหลายที่มีอยู 

 ในทองถ่ินโดยเลือกสื่อและแหลงเรียนรูที่ตรงกบักจิกรรม 

 และความสามารถของผูเรียน 4.01 0.33 มาก 

10.สรปุผลและรายงานผลการประเมินผลการใชสือ่และนวัตกรรม

 ตอผูมสีวนเกี่ยวของเพื่อนํามาวางแผนการจัดหาและปรบัปรงุ

 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 4.01 0.29 มาก 

รวม 4.17 0.37 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

    ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

เพศ 

t 

 

P - value 

 

ชาย (n = 89) หญิง (n = 139) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1.  ดานการพฒันาหลกัสูตร 

 ของสถานศึกษา 4.37 0.53 4.09 0.16 4.82 0.00* 

2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.03 0.39 4.11 0.24 1.71 0.09 

3.  ดานการวัดผล ประเมินผล และ

 ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4.43 0.47 4.31 0.38 2.08 0.04* 

4.  ดานการนิเทศการศึกษา 4.49 0.32 4.29 0.31 4.80 0.00* 

5.  ดานการพัฒนาระบบการประกัน

 คุณภาพภายในและมาตรฐาน

 การศึกษา 4.32 0.29 4.28 0.26 1.20 0.23 

6.  ดานการพัฒนาและการใชสื่อ

 เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 4.10 0.30 4.21 0.39 2.47 0.01* 

รวม 4.29 0.16 4.21 0.14 3.79 0.00* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา           

ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ

เทียบโอนผลการเรียนดานการนิเทศการศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  และ              

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.10  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

     ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

วุฒิการศึกษา 

t 

 

P - value 

 

ปริญญาตร ี

(n = 137) 

สูงกวาปริญญา

ตร ี(n = 91) 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการพฒันาหลกัสูตร 

 ของสถานศึกษา 4.26 0.43 4.12 0.27 3.10 0.00* 

2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.02 0.27 4.17 0.34 3.69 0.00* 

3.  ดานการวัดผล ประเมินผล และ

 ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 4.47 0.46 4.19 0.28 5.68 0.00* 

4.  ดานการนิเทศการศึกษา 4.46 0.33 4.24 0.29 5.39 0.00* 

5.  ดานการพัฒนาระบบการประกัน

 คุณภาพภายในและมาตรฐาน

 การศึกษา 4.29 0.27 4.30 0.28 0.05 0.96 

6.  ดานการพัฒนาและการใชสื่อ

 เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 4.15 0.35 4.18 0.39 0.65 0.52 

รวม 4.27 0.15 4.20 0.14 3.76 0.00* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา  

ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และดานการนิเทศการศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.11  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

    ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน 
 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F P - value 

1.  ดานการพัฒนาหลกัสูตร 

 ของสถานศึกษา 

ระหวางกลุม 1.69 2 0.85 6.19 0.00* 

 ภายในกลุม 30.78 225 0.14   

 รวม 32.47 227    

2.  ดานการพัฒนากระบวนการ

 เรียนรู 

ระหวางกลุม 1.34 2 0.67 7.40 0.00* 

 ภายในกลุม 20.29 225 0.09   

 รวม 21.63 227    

3.  ดานการวัดผล ประเมินผล และ

 ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

ระหวางกลุม 2.05 2 1.02 5.95 0.00* 

 ภายในกลุม 38.71 225 0.17   

 รวม 40.76 227    

4.  ดานการนิเทศการศึกษา ระหวางกลุม 2.00 2 1.00 9.93 0.00* 

 ภายในกลุม 22.68 225 0.10   

 รวม 24.69 227    

5.  ดานการพัฒนาระบบ 

 การประกันคุณภาพภายใน 

 และมาตรฐานการศึกษา 

ระหวางกลุม 0.13 2 0.06 0.85 0.43 

 ภายในกลุม 16.91 225 0.08   

 รวม 17.04 227    
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ) 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS df MS F P - value 

6.  ดานการพัฒนาและการใชสื่อ

 เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

ระหวางกลุม 1.00 2 0.50 3.82 0.02* 

 ภายในกลุม 29.30 225 0.13   

 รวม 30.30 227    

รวม ระหวางกลุม 0.09 2 0.05 1.95 0.14 

 ภายในกลุม 5.24 225 0.02   

 รวม 5.33 227    

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา       

ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี       

เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล 

ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา และดานการพัฒนา และ

การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาไมแตกตางกันจึงทดสอบความแตกตาง       

เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.12 - 4.16 
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ตารางท่ี 4.12  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

    ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน 

    ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเปนรายคู 

 

ประสบการณทํางาน Χ  

ประสบการณทํางาน 

นอยกวา 5 ป 6 - 10 ป 10 ปขึ้นไป 

นอยกวา 5 ป 4.27 - 0.02 0.20* 

6 - 10 ป 4.25 - - 0.18* 

10 ปข้ึนไป 4.07 - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 จากตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 จําแนก

ตามประสบการณทํางานดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเปนรายคู พบวา ครูที่มีประสบการณ

ทํางานนอยกวา 5 ปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา แตกตางกับผูทีม่ีประสบการณทํางาน10 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และผูที่มีประสบการณทํางาน 6 - 10 ปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา แตกตางกับผูที่มีประสบการณทํางาน 10 ปข้ึนไป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.13  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

    ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานการพัฒนา 

  กระบวนการเรียนรู เปนรายคู 
 

ประสบการณทํางาน Χ  

ประสบการณทํางาน 

นอยกวา 5 ป 6 - 10 ป 10 ปขึ้นไป 

นอยกวา 5 ป 4.00 - 0.05 0.19* 

6 - 10 ป 4.05 - - 0.14* 

10 ปข้ึนไป 4.19 - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามประสบการณทํางานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนรายคูพบวา ครูที่มีประสบการณ

ทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู แตกตางกับผูทีม่ีประสบการณทํางานมากกวา 10 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 และครูที่มีประสบการณทํางาน 6 - 10 ปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู แตกตางกับผูที่มีประสบการณทํางาน 10 ปข้ึนไป 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

    ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานการวัดผล ประเมินผล 

  และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน เปนรายคู 

 

ประสบการณทํางาน Χ  

ประสบการณทํางาน 

นอยกวา 5 ป 6 - 10 ป 10 ปขึ้นไป 

นอยกวา 5 ป 4.43 - 0.03 0.22* 

6 - 10 ป 4.40 - - 0.19* 

มากกวา 10 ปข้ึนไป 4.21 - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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 จากตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามประสบการณทาํงาน ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

เปนรายคูพบวา ครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน แตกตางกับผูที่ มี

ประสบการณทํางาน 10 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูที่มีประสบการณทํางาน           

6 - 10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการวัดผล ประเมินผล และ

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน แตกตางกับผูที่มีประสบการณทํางาน10 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

    ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางานดานการนิเทศการศึกษา 

  เปนรายคู 

 

ประสบการณทํางาน Χ  

ประสบการณทํางาน 

นอยกวา 5 ป 6 - 10 ป 10 ปขึ้นไป 

นอยกวา 5 ป 4.50 - 0.16* 0.23* 

6 - 10 ป 4.34 - - 0.08 

10 ปข้ึนไป 4.27 - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.15 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามประสบการณทํางานดานการนิเทศการศึกษา เปนรายคูพบวาครูที่มีประสบการณทํางาน

นอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา 

แตกตางกับผูทีม่ีประสบการณทํางาน 6 - 10 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูที่มีประสบการณ

ทํางานนอยกวา 5 ปมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา 

แตกตางกับผูที่มีประสบการณทํางาน10 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความ 

  คิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 2 จําแนกตามประสบการณทํางาน ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยี 

 เพ่ือการศึกษาเปนรายคู 

 

ประสบการณทํางาน Χ  

ประสบการณทํางาน 

นอยกวา 5 ป 6 - 10 ป 10 ปขึ้นไป 

นอยกวา 5 ป 4.08 - 0.08 0.17* 

6 - 10 ป 4.17 - - 0.27 

10 ปข้ึนไป 4.25 - - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

 จากตารางที่ 4.16 เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามประสบการณทํางานดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนรายคู

พบวา ครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตกตางกับผูที่มีประสบการณทํางาน 

10 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

ตารางท่ี 4.17  สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

    ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

    สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

1.  ดานการพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 4.82* 3.10* 6.19* 

2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 1.71 3.69* 7.40* 

3.  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ

 เทียบโอนผลการเรียน 2.08* 5.68* 5.95* 

4.  ดานการนิเทศการศึกษา 4.80* 5.39* 9.93* 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ) 

 

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก 

ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 

5.  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

 ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

1.20 0.05 0.85 

6.  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยี

 เพื่อการศึกษา 

2.47* 0.65 3.82* 

รวม 3.79* 3.76* 1.95 

 

 จากตารางที่ 4.17 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา

ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา โดยรวมครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีเพศและวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร 

งานวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการ ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผล ดังน้ี 

 เพศ พบวาดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ

เทียบโอนผลการเรียนดานการนิเทศการศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สวนดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาไมแตกตางกัน 

 วุฒิการศึกษา พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และดานการนิเทศการศึกษา 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไมแตกตางกัน

 ประสบการณทํางาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศ

การศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ         

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา        

ไมแตกตางกัน 
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ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

 ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

 เขต 2 

 

 ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก        

ตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จากการ

สังเคราะหขอมูล แบบสอบถามปลายเปดตามประเด็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา            

สุราษฎรธานี เขต 2 ใหมีประสิทธิผลในการการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กมากข้ึน 6 ดาน 

ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล 

และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

  1.  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

    1.1  สงเสริมใหมีการประชุมวางแผนพฒันาหลักสูตรอยางตอเน่ือง  

    1.2  อบรมเกี่ยวกบัการจัดทําหลกัสูตร  

    1.3  สงเสริมการจัดทําหลักสูตรใหเขากับบรบิทของสถานศึกษา และชุมชน 

    1.4  ควรมีการเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญมาใหความรูและเปนพี่เลี้ยงใหกับ

สถานศึกษาในการสรางหลักสูตรสถานศึกษาจนสําเร็จ 

    1.5  สงเสริมใหมีการกํากับติดตามประเมินผลการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

สํารวจสภาพปญหาการนําหลักสูตรไปใชของครูในโรงเรียน 

    1.6  สงเสริมใหมีการจัดอบรมโดยจัดกิจกรรมกระตุนใหครูไดนําหลักสูตรไปใช        

ในการจัดการเรียนการสอนจริงมีการกํากับติดตามนิเทศการนําหลักสูตรไปใชหลังจากครูไดรับ                

การฝกอบรมแลว 

    1.7  สงเสริมใหมกีารแตงต้ังคณะกรรมการทบทวนประเมินผลการใชหลักสูตรทุกป 

โดยความรวมมือของครูผูสอนมีการรวมกันวิเคราะหผลการประเมินการใชหลักสูตรและรวมกันปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรกํากับติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร 

  2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

    2.1  สงเสริมใหมีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนรูใหเปนไปในทิศทางเดียวกับ

หลักสูตร 

    2.2  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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    2.3  สงเสริมใหมีการวิเคราะหภาพรวมของการบันทึกหลังสอนของครูทั้งโรงเรียน

ออกแบบบันทึกหลังการสอนที่งาย ๆ และสรางแรงบันดาลใจใหครูผูสอนไดเขียนบันทึกหลังการสอน

แบบงาย ๆ ต้ังแตตนจนจบ 

    2.4  สงเสริมใหครูมีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดหยุนสอดคลองกับตัวช้ีวัด      

ที่ตรงตามเปาหมายที่ตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนโดยมีการจัดประชุมสนทนาแบบไมเปนทางการ         

เปนกลุมยอย ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

    2.5  สงเสริมใหครูวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุมเพื่อดําเนินการ

จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม ประชุมหาแนวทางและวิธีการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม และติดตามผล

จากการสอนซอมเสริมวาไดผลเปนอยางไร 

  3.  ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

    3.1  สงเสริมใหมีการประชุมเพื่อรับทราบ แนวทาง ขอเสนอแนะวางแผน เกี่ยวกับ

การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

    3.2  สงเสริมใหมีการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนใหสอดคลองกับ

หลักสูตรสถานศึกษา 

    3.3  สงเสริมใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูและจัดหาตัวอยางเครื่องมือ

วัดผลแหลงตาง ๆ ที่สอดคลองการบริบทและตัวช้ีวัดในการวัดผลประเมินผล 

    3.4  สงเสริมใหมกีารจดัทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลทีห่ลากหลายเชนคลังขอสอบ 

จัดทําคูมือการใชเครื่องมือวัดและประเมินผล 

    3.5  สงเสริมใหมีกํากบัติดตามการใชเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 

    3.6  สงเสริมใหมีการประชุมสัมมนาใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรวมกันทบทวน

เกี่ยวกับเรื่องการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงมีสอดคลองกับตัวช้ีวัดหรือไม และการปรับปรุง

ใหมีความเหมาะสม 

  4.  ดานการนิเทศการศึกษา  

    4.1  สงเสริมใหมีกําหนดปฏิทินการนิเทศภายในไวอยางชัดเจนโดยมีการนิเทศ             

ที่หลากหลายแบบเปนทางการแบบไมเปนทางการก็ได 

    4.2  สงเสริมใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนระหวางครูผูสอนดวยกัน 

    4.3  สงเสริมการใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย 

ครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตร 

    4.4  สงเสริมการใหขอเสนอแนะในการพฒันาการจดัการเรยีนรู อยางเปนกัลยาณมิตร

ซึ่งกันและกัน 
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 5. ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   5.1  สงเสริมใหมีการประชุม วางแผน มอบหมายงานตามหนาที่ความเหมาะสม และ

ความถนัด ในการรับผิดชอบเก็บขอมูล ประสานขอมูลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

อยางแทจริง 

   5.2  สงเสริมการรวมกันนําผลที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ มาพัฒนาสถานศึกษา 

 6.  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

   6.1  สงเสริมการนิเทศติดตามและประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี         

เพื่อการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

   6.2  สงเสริมใหครูจดัทําสือ่และนวัตกรรมการเรียนที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล และใชสื่อการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับแผนการเรียนรูและคูมือครูเพื่อใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

   6.3  สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในเรื่องเกีย่วกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   6.4  สงเสริมการการจัดใหมีคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดการเรียนรูที่ทันสมัย และ               

เพียงพอตอจํานวนนักเรียน  
  

 

 



บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา         

สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะ และแนวทาง          

ในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ประชากรไดแก สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 92 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษาทําการคัดเลือกจากประชากร โดยการสุมอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลาก กําหนดผูใหขอมูล 

เปนครูผูสอน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

วิเคราะหความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)          

ตามวิธีของครอนบาคโดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเช่ือมั่น 0.86 ทดสอบสมมุติฐานโดยการ

ทดสอบคาที (t - test) สําหรับตัวแปร 2 กลุม และการทดสอบคาเอฟ (F -  test) ชนิดความแปรปรวน      

ทางเดียว (One way ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มากกวา 2 กลุมข้ึนไป ถาพบวาการวิเคราะหขอมูล 

ในดานใดมีความแตกตางกันแลว จะทําการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีการของเชพเฟ 

(Scheffe') โดยผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะในการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี  

 

สรุปผล 

 

 จากผลการวิจัย สรุปได ดังน้ี 

  1.  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมพบวา อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี 

ดานการนิเทศการศึกษาดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนดานการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
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ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

สามารถสรุปเปนรายดาน ดังน้ี 

   1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา การจัดระบบโครงสรางการบรหิารงานดานการพัฒนาหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา

การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง เหมาะสมกับผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตรแกนกลาง 

สวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของสถานศึกษา 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา              

เปนรายขอพบวา การสงเสริมใหครูจัดกระบวนการวิจัยใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู            

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศ          

ที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรสวนการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะอัน พึงประสงคที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรม และการนําภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ

เครือขายผูปกครองชุมชนทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด 

   1.3  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา อยูใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การสงเสริมการใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผล        

การเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาการนําผลจากการประเมินมากําหนดยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการดานการวัดผล และ

ประเมินผลและการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรูหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรม         

การเรียนรูสวนการเทียบโอนความรูทักษะประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น         

สถานประกอบการและอื่น ๆ และการจัดทําระบบสารสนเทศการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

เพื่อตรวจสอบและพัฒนามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.4  ดานการนิเทศการศึกษา พบวา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

การจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และการสรางความตระหนักใหแกบุคลากร

ใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการนิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการกําหนดวัตถุประสงค 

และเปาหมายในการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนสวนการประเมินผลการนิเทศเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาการนิเทศมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.5  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

พบวา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมิน        

ของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการกําหนด
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เกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัด             

ของกระทรวงสวนการดําเนินการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

   1.6  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา อยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การรายงานดานการวางแผนการผลิตการทดลองใชมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาสงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน สวน สรุปผลและรายงานผล

การประเมินผลการใชสื่อและนวัตกรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนํามาวางแผนการจัดหาและปรับปรุง

พัฒนาสื่อและนวัตกรรม และการเลือกใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลายที่มีอยูในทองถ่ิน         

โดยเลือกสื่อและแหลงเรียนรูที่ตรงกับกิจกรรมและความสามารถของผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  2.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก     

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล พบวา โดยรวมครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

ที่มีเพศและวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              

สุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการ ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผล ดังน้ี 

   เพศ พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล 

และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนดานการนิเทศการศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา           

ไมแตกตางกัน 

   วุฒิการศึกษา พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และดานการ

นิเทศการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนดานการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

ไมแตกตางกัน 

   ประสบการณทํางาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศ

การศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  

ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา      

ไมแตกตางกัน 
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  3.  ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา       

ขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

ดังน้ี 

   3.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีขอเสนอแนะ สงเสริมการประชุม

วางแผนพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง อบรมใหความรูบุคลากร เชิญวิทยากรมารวมจัดทําหลักสูตร        

ใหเขากับบริบทของสถานศึกษา และชุมชน จัดกิจกรรมกระตุนใหครูไดนําหลักสูตรไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนจริง แตงต้ังคณะกรรมการทบทวน ประเมินผลการใชหลักสูตรทุกป เพื่อกํากับ ติดตาม 

ประเมินผล สํารวจสภาพปญหาการนําหลักสูตรไปใชของครูในโรงเรียน และรวมกันปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตร 

   3.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีขอเสนอแนะ สงเสริมการประชุมวางแผน 

การจัดการเรียนรูใหเปนไปในทิศทางเดียวกับหลักสูตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิเคราะหภาพรวมของการบันทึกหลังสอนออกแบบ

บันทึกหลังการสอนที่งาย ๆ สงเสริมใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู       

ที่ยึดหยุนสอดคลองกับตัวช้ีวัด มีการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุมเพื่อดําเนินการ

จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม หาแนวทางและวิธีการจัดกิจกรรมและติดตามผลจากการสอนซอมเสริม

   3.3  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน มีขอเสนอแนะ 

สงเสริมการประชุมเพื่อรับทราบ แนวทาง ขอเสนอแนะวางแผน เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน ใหสอดคลองกบัหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางครู และจัดหาตัวอยางเครื่องมือวัดผลจากแหลงตาง ๆ ที่สอดคลองการบริบท และ

ตัวช้ีวัดในการวัดผลประเมินผล และจัดทําเครื่องมือที่หลากหลาย และมีการกํากับ ติดตามการใช

เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล และปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 

   3.4  ดานการนิเทศการศึกษา มีขอเสนอแนะ สงเสริมใหมีกําหนดปฏิทินการนิเทศ

ภายในไวอยางชัดเจน โดยมีการนิเทศที่หลากหลาย แบบเปนทางการ หรือแบบไมเปนทางการ มีการ

นิเทศการจัดการเรียนการสอนระหวางครูผูสอนดวยกัน ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู       

ที่หลากหลาย ครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู อยางเปนกัลยาณมิตร

ซึ่งกันและกัน 

   3.5  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา         

มีขอเสนอแนะ สงเสริมการประชุมวางแผน มอบหมายงานตามหนาที่ความเหมาะสมและความถนัด 

ในการรับผิดชอบเก็บขอมูล ประสานขอมูลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางแทจริง 

และรวมกันนําผลที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ มาพัฒนาสถานศึกษา 
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   3.6  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีขอเสนอแนะ สงเสริม

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบการ

จัดการเรียนรู อยางตอเน่ือง ใหครูจัดทําสื่อและนวัตกรรมการเรียนที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล และใชสื่อการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับแผนการเรียนรูและคูมือครู พัฒนาบุคลากร

ของสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา สื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และจัดใหมี

คอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและพียงพอตอจํานวนนักเรียน  

 

อภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความ

คิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยมีประเด็น        

ที่จะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

  1.  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี   

ดานการนิเทศการศึกษาดานการวัดผลประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนดานการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

ดานการพัฒนาและการใชสือ่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ที่เปนเชนน้ี

อาจเน่ืองมาจาก การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง แนวปฏิบัติงานดวยการสงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน 

การวัดผลประเมินผลใหดีข้ึน พรอมกับกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานโดยมุงเนนผูเรียน            

เปนสําคัญ เพื่อกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิมีความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค        

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและกอประโยชนสูงสุดแกผูเรียนใหเกิดผลสําเร็จที่ไดจากการดําเนินงาน

ดานวิชาการ จึงสงผลใหครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

สุราษฎรธานี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับแนวคิดของจอมพงศ มงคลวนิช (2555) ซึ่งกลาววา การบริหารงานวิชาการ เปนการ

ดําเนินที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช การทําแผนการสอน 

การปรับปรุงการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน การประเมินผลการวัดผล และการนิเทศการสอน 

เปนตน การบริหารการศึกษาเปนการดําเนินงานของกลุมบุคคลเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คนจะ             

มีคุณภาพ คือ มีความรูความสามารถ ความคิด และความเปนคนดีได จะตองมีการเรียนการสอน   

หรือจะตองมีการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ การบริหารงานวิชาการจึงถือเปนหัวใจของการบริหาร
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การศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ นพรัตน ศรีสกุล (2557) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผลการวิจัย พบวา

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดานการวัดผลประเมินผล

และการเทียบโอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สอดคลองกับงานวิจัยของเสริมสุข โชติชวงฉัตรชัย (2557) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการศึกษา

พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเจริญพงศ คงทน 

(2558) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลอง

กับงานวิจัยของนคเรศ ศรีเกื้อกูล (2559) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงาน

วิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยรวมมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน ปรากฏผล ดังน้ี 

   1.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา การจัดระบบโครงสรางการบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง เหมาะสมกับผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตร

แกนกลางสวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจ          

ของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจาก การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการ 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูแลวใหเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสรางหลักสูตรข้ึนมาใหม

ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่จะนําหลักสูตรไปใช และสอดคลองเหมาะสมกับสังคมไทย

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมโลก โดยผูที่เกี่ยวของตองประสานความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร        

เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต             

มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกจิ

และสังคมโลก จึงสงผลใหครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร
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ของสถานศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของจรุณี เกาเอี้ยน (2557) ซึ่งกลาววา            

การพัฒนาหลักสูตร เปนการจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหดีข้ึน เพื่อให

เหมาะกับความตองการของบุคคล และสภาพสังคม และสอดคลองกับงานวิจัยของเจริญพงศ คงทน 

(2558) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา อยูในระดับมาก  

   1.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา          

เปนรายขอพบวา การสงเสริมใหครูจัดกระบวนการวิจัยใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู         

มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศ

ที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตรสวนการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรม และการนําภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ

เครือขายผูปกครองชุมชนทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด ที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนการสงเสริมใหครูจัดกระบวนการ

การเรียนรู โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน         

มีการจัดสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู เปนการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายในการจัดการศึกษา จึงสงผลใหครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิด        

ของ รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552) ซึ่งกลาววา ขอบขายการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ไดแก สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอน        

แกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร และสงเสริมใหมี

การพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม และสอดคลองกับงานวิจัยของเสริมสุข 

โชติชวงฉัตรชัย (2557) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2              

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก 

   1.3  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน พบวา อยูใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การสงเสริมการใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผล           

การเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาการนําผลจากการประเมินมากําหนดยุทธศาสตรเพื่อการบริหารจัดการดานการวัดผล และ
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ประเมินผลและการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรูหนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูสวนการเทียบโอนความรูทักษะประสบการณและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถาน

ประกอบการและอื่น ๆ และการจัดทําระบบสารสนเทศการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน 

เพื่อตรวจสอบและพัฒนามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจากการวัด ประเมินผลและเทียบ

โอนผลการเรยีน เปนสิ่งจําเปนมากในการจดัการเรยีนการสอนเพราะเปนขอมลูทีจ่ะไดทราบความกาวหนา

ในดานการเรียนของนักเรียนและการสอนของครูผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาที่ควบคุมดูแลใหครูไดมี

การวัดผลและประเมินผลของนักเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดไวอีกทั้งยังตองหาแนวทาง           

ในการพัฒนาครู ใหมีความรู ความเขาใจและวิธีการใหม ในการวัดผลและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

จึงสงผลใหครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการดานการวัดผล ประเมินผล และ

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก สอดคลองกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2551) ซึ่งไดกลาววา สถานศึกษาจะตองกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล

ของสถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรม             

การเรียนรู สงเสริมการใหครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมิน

ตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะประสบการณ 

และผลการเรยีนจากสถานศึกษาอื่นสถานประกอบการ และอื่น ๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของเสริมสุข โชติชวงฉัตรชัย (2557) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

ผลการศึกษา พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ดานการวัดประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับมาก 

   1.4  ดานการนิเทศการศึกษา พบวา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา การจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และการสรางความตระหนักใหแก

บุคลากร ใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการนิเทศการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการกําหนด

วัตถุประสงค และเปาหมายในการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนสวนการประเมินผล         

การนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจากการนิเทศ

การศึกษาเปนการใหความชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการทํางาน

รวมกันของผูนิเทศกผูบริหารและครูผูสอนเพื่อพัฒนาและแสวงหาวิธีและหาแนวทางปรับปรุง               

การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนและครูในการพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน          

ใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวซึ่งจะชวยใหครูมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา           
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การสอนตามแนวทางของหลักสูตร จึงสงผลใหครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการ

ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก ที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจากการนิเทศการศึกษาเปนการ 

ใหความชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการทํางานรวมกันของผูนิเทศก

ผูบริหารและครูผูสอนเพื่อพัฒนาและแสวงหาวิธีและหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหาร

โรงเรียนและครูในการพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว         

ซึ่งจะชวยใหครูมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาการสอนตามแนวทางของหลักสูตร           

จึงสงผลใหครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาววา สถานศึกษาจะตองจัดระบบ           

การนิเทศงานวิชาการและการเรยีนการสอนในสถานศึกษา ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน

ในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศ

การศึกษาในสถานศึกษา ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ

นิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณ

การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษา

ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของนคเรศ ศรีเกื้อกูล (2559) ไดศึกษาเรื่อง 

สภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

ผลการศึกษา พบวา สภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 ดานการนิเทศการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  

   1.5  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

พบวา อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมิน             

ของสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการกําหนด

เกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง

สวนการดําเนินการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจาก การประกันคุณภาพถูกระบุไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหทุกสถานศึกษาตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา เปนการจัดระบบโครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกําหนดเกณฑการประเมินจากเปาหมาย มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 

และหลักเกณฑตาง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา       

ของสถานศึกษา ใหเปนไปตามาตรฐานที่กําหนด จึงสงผลใหครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยูในระดับมาก 

สอดคลองกับแนวคิดของวีระยุทธ ชาตะกาญจน (2556) ซึ่งสรุปวา การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เปนกระบวนการในการจัดระบบการวางแผน การควบคุม และการประเมินคุณภาพ      

ของสถานศึกษา ซึ่งมีเปาหมายเพื่อกอใหเกิดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง และสอดคลองกับงานวิจัยของนพรัตน ศรีสกุล (2557) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผลการวิจัย

พบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนอง ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก  

   1.6  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา อยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การรายงานดานการวางแผนการผลิตการทดลองใชมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมาสงเสริมใหครูผลิตพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน สวน สรุปผลและรายงานผล

การประเมินผลการใชสื่อและนวัตกรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนํามาวางแผนการจัดหาและปรับปรุง

พัฒนาสื่อและนวัตกรรม และการเลือกใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลายที่มีอยูในทองถ่ิน           

โดยเลือกสื่อและแหลงเรียนรูทีต่รงกับกิจกรรมและความสามารถของผูเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ที่เปนเชนน้ัน

อาจเน่ืองมาจากการดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนการมุงเนนการ

พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ โดยการสงเสริมใหครูและบุคลากร

ในสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย วางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู

และเทคโนโลยี เปนการเสริมสรางนวัตกรรมการศึกษาใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา จึงสงผลใหครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาและการใชสือ่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก สอดคลอง

กับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวถึงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี             

เพื่อการศึกษาไววา สถานศึกษาจะตองศึกษา วิเคราะห ความจําเปนในการ ใชสื่อและเทคโนโลยี        

เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม

การเรียนการสอน จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางาน          

ดานวิชาการประสานความรวมมือในการผลิต จัดหาพัฒนาและการใชสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อจัดการเรียนการสอน และพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน

และสถาบันอื่น และสอดคลองกับงานวิจัยของเสริมสุข โชติชวงฉัตรชัย (2557) ไดศึกษาเรื่องการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ศรีนครินทร สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี             

อยูในระดับมาก 

  2.  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก           

ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

   2.1  เพศ พบวา โดยรวม ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          

สุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีเพศตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิผลการบรหิารงานวิชาการ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนดานการนิเทศการศึกษา และ

ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

สวนดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และ

มาตรฐานการศึกษา ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจาก เพศที่ตางกัน มีวิธีการคิดและวิธี

ปฏิบัติที่แตกตางกัน เชน โดยสวนใหญเพศหญิงมักมีความละเอียด รอบคอบ และถ่ีถวนมากกวา         

เพศชาย จึงสงผลใหครสูังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีเพศตางกัน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิผลการบรหิารงานวิชาการแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.05 สอดคลองกับงานวิจัยของกนกพรรณ ยังบุญสุข (2558) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําทางวิชาการ  

ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอเคียนซา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี 

เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบระดับภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ของครูที่มีเพศตางกัน มีภาวะผูนําทางวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไม

สอดคลองกับงานวิจัยของมูนา จารง (2560) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา 

เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอน

ในศูนยเครือขายตลิ่งชันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบวา โดยรวม

เพศตางกัน มีระดับการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 

   2.2  วุฒิการศึกษา พบวา โดยรวม ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนา

หลักสูตรของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน และดานการนิเทศการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา และดานการพัฒนา 

และการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก การศึกษาเปนการ
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พัฒนาคนใหมีศักยภาพเพิ่มข้ึน มีความรอบรู มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากข้ึน จึงสงผลใหครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       

สุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธิผล การบริหารงานวิชาการ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับงานวิจัยของเจริญพงศ คงทน (2558)  

ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานีพบวา ระดับการศึกษาไมแตกตางกัน 

และไมสอดคลองกับงานวิจัยของมูนา จารง (2560) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยะลา เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ

ครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 พบวา 

โดยรวมระดับการศึกษาตางกนั มีระดับการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 

   2.3  ประสบการณทํางาน พบวา โดยรวม ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการ ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาหลักสูตร        

ของสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบ

โอนผลการเรียน ดานการนิเทศการศึกษา และดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษาไมแตกตางกัน ที่เปนเชนน้ันอาจเน่ืองมาจาก ในการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา

กํากับดูแล ซึ่งจะชวยประสาน สงเสริม สนับสนุน รวมทั้งใหคําแนะการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ จึงสงผลใหครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

ที่มีประสบการณทํางานตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โดยรวม      

ไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของมูนา จารง (2560) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ      

ของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

ตามทัศนะครูผูสอนในศูนยเครือขายตลิ่งชันสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา       

เขต 2 พบวา โดยรวมประสบการณทํางาน ตางกัน มีระดับการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน        

แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา ศิริพัฒนกุล (2558) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทการนิเทศ

ภายในของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการเปรียบเทียบ
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บทบาทการนิเทศ ภายในของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

จําแนกตามประสบการณ ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.  ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           

สุราษฎรธานี เขต 2 สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

   3.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก การสงเสริมการประชุมวางแผน

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง อบรมใหความรูบุคลากร เชิญวิทยากรมารวมจัดทําหลักสูตรใหเขากับ

บริบทของสถานศึกษา และชุมชน จัดกิจกรรมกระตุนใหครูไดนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียน      

การสอนจริง แตงต้ังคณะกรรมการทบทวน ประเมินผลการใชหลักสูตรทุกป เพื่อกํากับ ติดตามประเมินผล 

สํารวจสภาพปญหาการนําหลักสูตรไปใชของครูในโรงเรียน และรวมกันปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร        

ซึ่งเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคลองกับแนวคิด

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาวถึงหลักในการพิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งไดมาจาก

การที่สถานศึกษานําหลักสูตรแกนกลางมาจัดรวมกับสาระทองถ่ินซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา       

ไดกําหนดไวหลากหลายสถานศึกษาสามารถเลือกใชใหสอดคลองกับบริบทและความตองการ             

ของสถานศึกษา โดยการศึกษาความตองการจัดหลกัสูตรสถานศึกษาตามสภาพของนักเรียนผูปกครอง

ชุมชนหนวยงานตาง ๆ ในทองถ่ิน พิจารณาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและทองถ่ิน โดยคํานึงถึงความพรอมของสถานศึกษาและครูอันเปนองคประกอบสําคัญ 

การจัดการศึกษา พิจารณาใหความเห็นการพัฒนาหลักสตูรของสถานศึกษา และพิจารณาใหสถานศึกษา

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทุกปเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับนักเรียน 

   3.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดแก สงเสริมการประชุมวางแผน           

การจัดการเรียนรูใหเปนไปในทิศทางเดียวกับหลักสูตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิเคราะหภาพรวมของการบันทึกหลังสอนออกแบบ

บันทึกหลังการสอนที่งาย ๆ สงเสริมใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู         

ที่ยืดหยุนสอดคลองกับตัวช้ีวัด มีการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุมเพื่อดําเนินการ

จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม หาแนวทางและวิธีการจัดกิจกรรมและติดตามผลจากการสอนซอมเสริม  

ซึ่งเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ที่สอดคลองกับแนวคิด 

ของรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552) ซึ่งไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตามขอบขายงาน       

การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู 

จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตาง ๆ โดยเนนการนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกัน

แบบกัลยาณมิตร และสงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
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   3.3  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ไดแก 

สงเสริมการประชุมเพื่อรับทราบ แนวทาง ขอเสนอแนะวางแผน เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางครู และจัดหาตัวอยางเครื่องมือวัดผลจากแหลงตาง ๆ ที่สอดคลองการบริบท และ

ตัวช้ีวัดในการวัดผลประเมินผล และจัดทาํเครื่องมือที่หลากหลาย และมีกํากับ ติดตามการใชเครื่องมือ

การวัดผลและประเมินผล และปรับปรุงใหมีความเหมาะสม ซึ่งเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการ 

ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน สอดคลองกับชาลินี ฉายารัตน (2550)  

ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปลวกแดง 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนางานวิชาการ 

ดานการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนรู คือ รวมกันวางแผน จัดการประเมินผล        

ใหสอดคลองกับหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู และเหมาะสมกับผูเรียน ซึ่งเปนแนวทางการบริหาร 

งานวิชาการที่สอดคลองกับแนวคิดรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2552) ซึ่งไดกลาววา ขอบขายงานการบริหาร 

งานวิชาการ ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ไดแก การกําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผล

แตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการเรียนรู แผนการจัดการ

เรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนรู สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน 

โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน จัดใหมีการเทียบโอน

ความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ  ตามแนวทาง

ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 

   3.4  ดานการนิเทศการศึกษา ไดแก สงเสริมใหมีกําหนดปฏิทินการนิเทศภายใน     

ไวอยางชัดเจน โดยมีการนิเทศที่หลากหลาย แบบเปนทางการ หรือแบบไมเปนทางการ มีการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนระหวางครูผูสอนดวยกัน ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู        

ที่หลากหลาย ครอบคลุมเน้ือหาตามหลักสูตร และการพัฒนาการจัดการเรียนรู อยางเปนกัลยาณมิตร

ซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดานการนิเทศการศึกษา ที่สอดคลองกับแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกลาววา สถานศึกษาจะตองจัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และ

การเรียนการสอนในสถานศึกษา ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย

และเหมาะสมกับสถานศึกษา ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และ

การเรียนการสอนของสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษา

ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
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   3.5  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ไดแก การ สงเสริมการประชุม วางแผน มอบหมายงานตามหนาที่ความเหมาะสม และความถนัด         

ในการรับผิดชอบเก็บขอมูล ประสานขอมูลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางแทจริง 

และรวมกันนําผลที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ มาพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งเปนแนวทางการบรหิารงาน

วิชาการ ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ที่สอดคลองกับ

แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550) ซึ่งไดกําหนด

บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษา ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

7 ประการ ไดแก 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการ

ของชุมชน 2. จัดระบบบรหิารสารสนเทศ โดยจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนางานและการ

สรางระบบการประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ขอมูลมีความสมบูรณ

เรียกใชงาย สะดวก รวดเร็ว ปรับใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 3. จัดแผนสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพ

การศึกษา (แผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร) 4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตองสรางระบบการทํางานที่เขมแข็งเนนการมีสวนรวมและวงจร          

การพัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา           

โดยดําเนินการอยางจริงจังตอเน่ืองดวยการสนับสนุนใหครู ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวม          

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 7. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) และสรุปรายงานประจําป           

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเผยแพร

ตอสาธารณชน 

   3.6  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไดแก สงเสริมการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรู 

อยางตอเน่ือง ใหครูจัดทําสื่อและนวัตกรรมการเรียนที่หลากหลายโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล และใชสื่อการจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับแผนการเรียนรูและคูมือครู พัฒนาบุคลากร           

ของสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา สื่อการเรียนรูและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และจัดใหมี

คอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและพียงพอตอจํานวนนักเรียน ซึ่งเปนแนวทาง        

การบริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่สอดคลองกับแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2550) ไดกําหนดใหสถานศึกษา

มีภาระหนาที่จะตองดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังน้ี  

1. จัดใหมีการรวมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรูและเทคโนโลยี 

เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู
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และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพรอมทั้งใหมกีารจดัต้ังเครือขายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพื่อเปนแหลง

เรียนรูของสถานศึกษา 3. พัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมุงเนนการพัฒนา และ

เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใหขอเท็จจริงเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ  เกิดข้ึนโดยเฉพาะหาแหลงสื่อเสริม

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาหองสมุดของสถานศึกษาใหเปนแหลง

การเรียนรูของสถานศึกษาและชุมชน และ 5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร        

ในการจัดหา ผลิต ใชและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ  

 

 ผลจากการศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัย มีขอเสนอแนะ 

ดังน้ี 

  1.  ขอเสนอแนะตอเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

   1.1  ควรสงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูของครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัด 

โดยการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศมากย่ิงข้ึน สามารถใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

   1.2  ควรมีระบบกํากับ ติดตาม ควบคุม และดูแล การบริหารงานวิชาการ          

ของสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือและใหการแนะนําแกบุคลากรในการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา          

ใหมีประสิทธิภาพ 

  2.  ขอเสนอแนะตอสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เพื่อเปนขอมูลหรือแนวทางการบริหารงานวิชาการ

ของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และมีประสิทธิภาพ  

   2.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรปรับปรุงการจัดทํา และ

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจของสถานศึกษา 

   2.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริม

และสนับสนุนการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค          

ที่สอดคลองกับเน้ือหาสาระกิจกรรม และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครองชุมชน

ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ 
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   2.3  ดานการวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรปรับปรุง

ระบบสารสนเทศในการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อความแมนยําและสะดวกในการวัดและประเมินผล 

   2.4  ดานการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรกําหนดแนวทางการประเมินผล      

การนิเทศใหมีความชัดเจนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศ 

   2.5  ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาควรกําหนดแนวทาง

ในการดําเนินการประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      

ใหชัดเจนอันจะสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสําเร็จ 

   2.6  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรสงเสริม

ใหครูมีการเลือกใชสื่อและแหลงเรียนรูอยางหลากหลายที่มีอยูในทองถ่ินโดยเลือกสื่อและแหลงเรียนรู

ที่ตรงกับกิจกรรมและความสามารถของผูเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

  1.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาการใชสื่อและเทคโนโลยี          

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการใชสื่อและเทคโนโลยีในเพื่อการศึกษา         

ของโรงเรียนขนาดเล็ก  

  2.  ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการวิจัย หรือใชวิธีการวิจัยที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน เชน 

การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ หรือการสนทนากลุม หรือการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยเปรียบเทียบกับสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ 

กับสถานศึกษาที่ไมประสบความสําเร็จ เพื่อใหไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแนวทางการ

พัฒนาการมีประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 

  3.  ควรศึกษาเชิงลึกในเรื่อง รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรูของครูในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เพื่อนําขอมูลที่ไดมา 

ใชเปนแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูของครู 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 



 131 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของคร ู 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

------------------------------------------------- 

คําชี้แจง 

 1.  แบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา

ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 2.  แบบสอบถามฉบับน้ีมี 3 ตอน 

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา

ขนาดเล็กตามความคิดเห็นของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปลายเปด (Open Ended Questionnaires) 

เกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก

ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบ และตรงกับความเปนจริง

ของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลที่ทานตอบมาผูวิจัยจะเก็บรักษาเปนความลับ โดยเสนอผลการวิจัย 

เปนสวนรวม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่ีใหขอมูลไว ณ โอกาสน้ี 

 

 

ศิวพร ละหารเพชร 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 

 

 

 

รหสั................. 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของคร ู 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

----------------------------- 

 

ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน 

 

1.  เพศ 

  ชาย 

 หญิง 
 

2.  วุฒิทางการศึกษา  

  ปริญญาตร ี

 สูงกวาปริญญาตรี 
 

3. ประสบการณทํางาน 

  ประสบการณนอยกวา 5 ป  

 ประสบการณ 6 - 10 ป 

 ประสบการณมากกวา 10 ข้ึนไป 
 

ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก        

  ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

  เขต 2  

คําชี้แจง  โปรดอานขอความแลวพิจารณาวาขอความใดตรงกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 

  แลวกาเครื่องหมาย ลงในชองระดับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการที่ตรงตามสภาพ 

  ความเปนจริงมากที่สุด เพียงขอละ 1 ระดับ โดยแตละระดับมี ความหมาย ดังน้ี 

 5  หมายถึง   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมากที่สุด 

 4  หมายถึง   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก 

 3  หมายถึง   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 

 2  หมายถึง   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย 

 1  หมายถึง   ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับนอยที่สุด 
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ขอ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

1 การจัดระบบโครงสรางการบรหิารงาน 

ดานการพัฒนาหลกัสูตร 

      

2 การปรับปรงุ พัฒนา หลักสูตรใหมีความสมบูรณ       

3 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง เหมาะสมกบั

ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตร

แกนกลาง 

      

4 การจัดทําโครงการที่เกี่ยวกบัการจัดการศึกษา 

โดยบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  

      

5 การนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน       

6 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใชหลกัสูตร

สถานศึกษา 

      

7 การสรุป รายงานผล การบรหิารจัดการหลักสูตร       

8 การประชาสมัพันธใหเกิดความรู ความเขาใจ  

ในการนําหลักสูตรไปใช 

      

9 การมสีวนรวมของทุกฝาย ในการพัฒนาหลักสูตร  

เพื่อใหสอดคลองกบั วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ  

และคุณลักษณะอันพงึประสงคของสถานศึกษา 

      

10 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกจิของสถานศึกษา 

      

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

1 

 

การสงเสรมิใหครจูัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ตามสาระและหนวยการเรียนรู 

      

2 การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ       

3 การจัดกจิกรรมใหผูเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ  

ตามความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 

      

4 การใหนักเรียนมสีวนรวม ฝกปฏิบัติ 

จากประสบการณจริง 

      

        



 134 

ขอ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู       

5 การสงเสรมิใหครจูัดกระบวนการวิจัย 

ใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู  

      

6 การใหความสําคัญกับการพฒันาครู ใหมี

ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู 

      

7 การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

      

8 การปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยม 

และคุณลักษณะอันพงึประสงคทีส่อดคลอง 

กับเน้ือหาสาระกจิกรรม 

      

9 การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และแหลง

เรียนรูที่เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู 

      

10 การนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง 

ชุมชนทองถ่ินมามสีวนรวมในการจัดการเรียน 

การสอนอยางเหมาะสม 

      

11 การนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระ

ตาง ๆ โดยเนนการนิเทศทีร่วมมือชวยเหลือกัน

แบบกลัยาณมิตร 
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ขอ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

1 การกําหนดหลักเกณฑ และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การวัดผลและประเมินผล 

      

2 การสงเสรมิใหครจูัดทําแผนการวัดและ

ประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกบั

มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู  

หนวยการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู  

และการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

      

3 การสงเสรมิการใหครูดําเนินการวัดผล 

และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนน 

การประเมินตามสภาพจรงิจากกระบวนการ 

การปฏิบัติ 

      

4 การเทียบโอนความรูทักษะ ประสบการณ  

และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  

สถานประกอบการและอื่น ๆ  

      

5 การสงเสรมิการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

ของครโูดยมกีารกําหนดรวมกันกับนักเรียน 

ใหใกลเคียงกบัสภาพจริงหรือจําลองใหใกลเคียง

ชีวิตจริง 

      

6 การประเมินเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทั้งระบบ       

7 การนําผลจากการประเมินมากําหนดยุทธศาสตร

เพื่อการบริหารจัดการดานการวัดผลและประเมินผล 

      

8 การจัดทําระบบสารสนเทศการวัดผลและประเมิน 

ผลการเรียนการสอน เพือ่ตรวจสอบและพฒันา 

      

9 การสงเสริมใหบคุลากรที่ผานการอบรมการวัดผล

และประเมินผลไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 

      

10 การสรางเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 

ที่สอดคลองกบัแผนการจัดการเรียนรู  

และการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
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ขอ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการนิเทศการศึกษา 

1 การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมาย 

ในการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน 

      

2 การดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน

การสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสม 

กับสถานศึกษา 

      

3 การจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษา 

ในสถานศึกษา 

      

4 การติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อพฒันาระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

      

5 การประเมินผลการนิเทศเพื่อปรบัปรุง 

และพัฒนาการนิเทศ 

      

6 การสรางเครื่องมือสําหรบัการนิเทศ       

7 การวางแผนการดําเนินการนิเทศงานวิชาการ 

และการเรียนการสอน 

      

8 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณการ

จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 

กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศ

การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

      

9 การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาดวย

วิธีการตาง ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรูของ

ผูเรียนใหสอดคลองกบัมาตรฐานหลักสูตร 

      

10 การสรางความตระหนักใหแกบุคลากรใหเห็น

ประโยชนและความสําคัญของการนิเทศ

การศึกษา 

      

        

        

        



 137 

ขอ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

1 

 

การกําหนดเกณฑการประเมินเปาหมาย

ความสําเรจ็ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง 

      

2 การศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

ของสํานักงานรองรบัมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

      

3 การดําเนินงานตามแผนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ  

และติดตามตรวจสอบ 

      

4 การนําผลการประเมินคุณภาพภายใน  

มาปรบัปรุงพฒันาอยางตอเน่ือง 

      

5 การประสานรวมมอืกับสถานศึกษา 

และหนวยงานอื่น ในการปรับปรงุ 

และพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน 

      

6 การดําเนินการประสานงานกบัเขตพื้นที่

การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

      

7 การดําเนินการประสานงานกบัสํานักงาน 

รองรับมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษาในการประเมินสถานศึกษา 

      

8 การเตรียมความพรอมดานบุคลากร 

ในการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
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ขอ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ 
ระดับความคิดเห็น สําหรับ

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 

ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

1 การวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อ 

และเทคโนโลยีรวมทัง้เครอืขายการเรียนรูตาง ๆ 

ที่มีอยูในชุมชน 

      

2 การรายงานดานการวางแผนการผลิต 

การทดลองใช 

      

3 สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 

การเรียนการสอน 

      

4 การจัดหาสือ่และเทคโนโลยีเพือ่ใชในการจัดการ

เรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการ

อยางเพียงพอ 

      

5 การประสานความรวมมือกับ บุคคลครอบครัว 

องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นในการผลิต 

จัดหา พัฒนา การใชสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพือ่จัดการเรียนการสอน 

      

6 การประเมินผลการการใชสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 

      

7 การสงเสรมิและสนับสนุนใหครูไดรบัความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกบัการผลิตสื่อ เชน การอบรม 

ศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

      

8 จัดใหมีศูนยสื่อเพื่อเปนแหลงบริการแกครู 

ทะเบียนคุมสื่อ และนวัตกรรม สมุดบันทกึการยืม

การใชสื่อและนวัตกรรม 

      

9 การเลือกใชสือ่และแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย

ที่มีอยูในทองถ่ินโดยเลือกสื่อและแหลงเรียนรู 

ที่ตรงกบักจิกรรมและความสามารถของผูเรียน 

      

10 สรปุผลและรายงานผลการประเมินผลการใชสือ่

และนวัตกรรมตอผูมสีวนเกี่ยวของเพื่อนํามาวาง

แผนการจัดหาและปรบัปรุงพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวและแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 

ดานการพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

 

ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

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

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

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

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

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

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

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

 

ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ดานการนิเทศการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

 

ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

 

ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของคร ู 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

ขอคําถาม คาความเชื่อมั่น 

(Reliability) 

1.  ดานการพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา  0.93 

2.  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 0.90 

3.  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 0.87 

4.  ดานการนิเทศการศึกษา 0.82 

5.  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

 การศึกษา 

0.79 

6.  ดานการพัฒนาและการใชสื่อเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 0.91 

คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ 0.86 
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ภาคผนวก ค 

คาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC 
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คาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค IOC(Index of Item Objective Congruence) 

เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของคร ู 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 

นิยามศัพท คําถาม 

ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ  

 R
 

 

IOC 

 

ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

1.  ดานการ  

 พัฒนา

 หลักสูตรของ 

 สถานศึกษา 

1. การจัดระบบโครงสราง 

 การบริหารงาน 

 ดานการพัฒนาหลักสูตร 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

4 

 

 

0.8 

 

 

ใชได 

2. การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร  

 ใหมีความสมบูรณ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 

3. การพัฒนาหลักสูตร 

 ใหสอดคลองเหมาะสม 

 กับผูเรียน สถานศึกษา 

 ชุมชน และหลักสูตร

 แกนกลาง 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ใชได 

4. การจัดทําโครงการ 

 ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา  

 โดยบูรณาการในกลุมสาระ  

 การเรียนรูตาง ๆ  

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

0.8 

 

 

 

ใชได 

5. การนําหลักสูตรไปใชในการ  

 จัดการเรียนการสอน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

 การใชหลักสูตรสถานศึกษา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

7. การสรุป รายงานผล  

 การบริหารจัดการหลักสูตร 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

8. การประชาสัมพันธใหเกิด

 ความรู ความเขาใจ  

 ในการนําหลักสูตรไปใช 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

+1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0.4 

 

 

ใชไมได 
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คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5  R
 

IOC ผล 

1.  ดานการ  

 พัฒนา

 หลักสูตรของ 

 สถานศึกษา 

9. การมีสวนรวมของทุกฝาย   

 ในการพัฒนาหลักสูตร

 เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  

 เปาหมายพันธกิจ  และ

 คุณลักษณะอันพึงประสงค  

 ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10. การจัดทําหลักสูตร 

 สถานศึกษาใหสอดคลองกับ  

 วิสัยทัศน เปาหมาย และ

 พันธกิจของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. ดานการ

 พัฒนา

 กระบวนการ  

 เรียนรู 

1. การสงเสริมใหครูจัดทํา

 แผนการจัดการเรียนรู 

 ตามสาระและหนวย 

 การเรียนรู 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

2. การจัดการเรียนรูโดยเนน  

 ผูเรียนเปนสําคัญ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

3. การจัดกิจกรรมใหผูเรียน 

 ไดพัฒนาตามศักยภาพ  

 ตามความสนใจ และ 

 ความถนัดของผูเรียน 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

4. การใหนักเรียนมีสวนรวม   

 ฝกปฏิบัติจาก 

 ประสบการณจริง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

5. การสงเสริมใหครู 

 จัดกระบวนการวิจัย 

 ใหเปนสวนหน่ึง 

 ของกระบวนการเรียนรู  

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

6. การใหความสําคัญกับการ  

 พัฒนาครู ใหมีความสามารถ  

 ในการจัดกระบวนการเรียนรู 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 
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 R
 

 

IOC 

 

ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

2. ดานการ

 พัฒนา

 กระบวนการ  

 เรียนรู 

7. การสรางเครือขาย

 แลกเปล่ียนเรียนรู 

 ดานการจัดการเรียน 

 การสอน 

 

 

 

+1 

 

 

 

0 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

4 

 

 

 

0.8 

 

 

 

ใชได 

8. การปลูกฝงผูเรียนใหมี

 คุณธรรมจริยธรรม คานิยม   

 และคุณลักษณะ 

 อันพึงประสงคที่สอดคลอง  

 กับเน้ือหาสาระกิจกรรม 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ใชได 

9. การจัดบรรยากาศ 

 และส่ิงแวดลอม 

 และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอ

 การจัดกระบวนการเรียนรู 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

10. การนําภูมิปญญาทองถิ่น

 หรือเครือขายผูปกครอง

 ชุมชนทองถิ่นมามีสวนรวม  

 ในการจัดการเรียนการสอน  

 อยางเหมาะสม 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ใชได 

11. การนิเทศการเรียนการสอน  

 แกครูในกลุมสาระตาง ๆ   

 โดยเนนการนิเทศที่รวมมือ  

 ชวยเหลือกันแบบ

 กัลยาณมิตร 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ใชได 
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 R
 

 

IOC 

 

ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

3. ดานการ

 วัดผล 

 ประเมินผล   

 และ

 ดําเนินการ  

 เทียบโอน 

 ผลการเรียน 

1. การกําหนดหลักเกณฑ 

 และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ 

 วัดผลและประเมินผล 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

2. การสงเสริมใหครูจัดทํา

 แผนการวัดและประเมินผล 

 แตละรายวิชาใหสอดคลอง 

 กับมาตรฐานการศึกษา

 สาระการเรียนรู 

 หนวยการเรียนรู แผนการ

 จัดการเรียนรูและการจัด

 กิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

 

 

 

ใชได 

3. การสงเสริมการใหครู

 ดําเนินการวัดผล และ

 ประเมินผลการเรียน 

 การสอนโดยเนนการ

 ประเมินตามสภาพจริง 

 จากกระบวนการการปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

ใชได 

4. การเทียบโอนความรูทักษะ 

 ประสบการณและผล 

 การเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน  

 สถานประกอบการและอ่ืน  ๆ

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

0 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

4 

 

 

 

0.8 

 

 

 

ใชได 

5. การสงเสริมการจัดกิจกรรม 

 การเรียนการสอนของครู

 โดยมีการกําหนดรวมกัน 

 กับนักเรียนใหใกลเคียง 

 กับสภาพจริงหรือจําลอง 

 ใหใกลเคียงชีวิตจริง 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0.4 

 

 

 

 

 

ใชไมได 

6. การประเมินเพื่อการพัฒนา 

 หลักสูตรทั้งระบบ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

0 

 

4 

 

0.8 

 

ใชได 
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 R
 

 

IOC 

 

ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

3. ดานการ

 วัดผล 

 ประเมินผล   

 และ

 ดําเนินการ  

 เทียบโอน 

 ผลการเรียน 

7. การนําผลจากการประเมิน

 มากําหนดยุทธศาสตร 

 เพื่อการบริหารจัดการ 

 ดานการวัดผลและประเมินผล 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

8. การจัดทําระบบสารสนเทศ 

 การวัดผลและประเมินผล

 การเรียนการสอน  

 เพื่อตรวจสอบและพัฒนา 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

 

9. การสงเสริมใหบุคลากร 

 ที่ผานการอบรมการวัดผล

 และประเมินผล 

 ไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 

 

 

 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

10.การสรางเครื่องมือ 

 การวัดผลและประเมินผล 

 ที่สอดคลองกับแผน 

 การจัดการเรียนรู และการ

 จัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

ใชได 

4. ดานการ

 นิเทศ

 การศึกษา  

1. การกําหนดวัตถุประสงค 

 และเปาหมายในการนิเทศ

 งานวิชาการและการเรียน

 การสอน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

2. การดําเนินการนิเทศ 

 งานวิชาการและการเรียน

 การสอนในรูปแบบหลากหลาย 

 และเหมาะสม 

 กับสถานศึกษา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

3. การจัดระบบ และ

 กระบวนการนิเทศ

 การศึกษาในสถานศึกษา +1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 
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 R
 

 

IOC 

 

ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

4. ดานการ  

 นิเทศ

 การศึกษา 

4. การติดตามประสานงาน 

 กับเขตพื้นที่การศึกษา 

 เพื่อพัฒนาระบบ

 กระบวนการนิเทศ 

 งานวิชาการและการเรียน

 การสอนของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

 

ใชได 

5. การประเมินผลการนิเทศ

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

 การนิเทศ 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 

6. การสรางเครื่องมือสําหรบั

 การนิเทศ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

7. การวางแผนการดําเนินการ 

 นิเทศงานวิชาการ 

 และการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. การแลกเปล่ียนเรียนรู และ 

 ประสบการณการจัดระบบ

 นิเทศการศึกษาภายใน

 สถานศึกษากับสถานศึกษา

 อ่ืนหรือเครือขายการนิเทศ

 การศึกษาภายในเขตพื้นที่

 การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

 

 

ใชได 

9. การดําเนินการนิเทศภายใน 

 สถานศึกษาดวยวิธีการ 

 ตาง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ

 การเรียนรูของผูเรียน 

 ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

 หลักสูตร 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ใชได 

10.การสรางความตระหนัก

 ใหแกบุคลากรใหเห็น

 ประโยชนและความสําคัญ

 ของการนิเทศการศึกษา 

 

 

 

+1 

 

 

 

0 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

4 

 

 

 

0.8 

 

 

 

ใชได 
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 R
 

 

IOC 

 

ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

5. ดานการ

 พัฒนาระบบ  

 การประกัน  

 คุณภาพ

 ภายในและ  

 มาตรฐาน  

 การศึกษา 

1. การกําหนดเกณฑการประเมิน  

 เปาหมายความสําเร็จ 

 ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน  

 การศึกษาและตัวชี้วัด 

 ของกระทรวง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. การศึกษาหลักเกณฑ และ

 วิธีการประเมินของสํานักงาน  

 รองรับมาตรฐานและประเมิน  

 คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

+1 

 

 

 

0 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

4 

 

 

 

0.8 

 

 

 

ใชได 

3. การดําเนินงานตามแผน 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ตามระบบการประกันคุณภาพ 

 และติดตามตรวจสอบ 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

4. การนําผลการประเมิน

 คุณภาพภายในมาปรับปรุง

 พัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

+1 

 

 

ใชได 

 5. การประสานรวมมือกับ

 สถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน  

 ในการปรับปรุงและพัฒนา

 ระบบการประเมิน 

 คุณภาพภายใน 

 

 

 

+1 0 0 +1 +1 3 0.6 ใชได 

6. การดําเนินการประสานงาน  

 กับเขตพื้นที่การศึกษา 

 เพื่อการประเมินคุณภาพ

 การศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

7. การดําเนินการประสานงาน  

 กับสํานักงานรองรับมาตรฐาน  

 การศึกษาและประเมิน

 คุณภาพการศึกษาในการ

 ประเมินสถานศึกษา 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

ใชได 

 

 



 151 

 

นิยามศัพท คําถาม 

ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ  

 R
 

 

IOC 

 

ผล 

คน
ที่ 

1 

คน
ที่ 

2 

คน
ที่ 

3 

คน
ที่ 

4 

คน
ที่ 

5 

5. ดานการ

 พัฒนาระบบ  

 การประกัน  

 คุณภาพ

 ภายในและ  

 มาตรฐาน  

 การศึกษา 

7. การดําเนินการประสานงาน  

 กับสํานักงานรองรับมาตรฐาน  

 การศึกษาและประเมิน

 คุณภาพการศึกษาในการ

 ประเมินสถานศึกษา 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

ใชได 

8. การเตรียมความพรอม 

 ดานบุคลากรในการจัดระบบ  

 การการประกันคุณภาพภายใน  

 ของสถานศึกษา 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

+1 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

ใชได 

6. ดานการ

 พัฒนา และ  

 การใชส่ือ  

 เทคโนโลยี  

 เพื่อ

 การศึกษา 

1. การวิเคราะหความจําเปน 

 ในการใชส่ือและเทคโนโลยี  

 รวมทั้งเครือขายการเรียนรู  

 ตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน 

 

 

 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

2. การรายงานดานการวาง

 แผนการผลิตการทดลองใช +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 ใชได 

3. สงเสริมใหครูผลิตพัฒนาส่ือ  

 และนวัตกรรมการเรียน 

 การสอน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. การจัดหาส่ือและเทคโนโลยี  

 เพื่อใชในการจัดการเรียน 

 การสอนและการพัฒนางาน  

 ดานวิชาการอยางเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. การประสานความรวมมือกับ  

 บุคคลครอบครัวองคกร

 หนวยงานและสถาบันอ่ืน 

 ในการผลิตจัดหาพัฒนา  

 การใชส่ือนวัตกรรม และ

 เทคโนโลยีเพื่อจัด 

 การเรียนการสอน +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

6. การประเมินผลการการใชส่ือ  

 นวัตกรรมและเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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นิยามศัพท คําถาม 

ผลการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ  

 R
 

 

IOC 

 

ผล คน

ที่1 

คน

ที่2 

คน

ที่3 

คน

ที่4 

คน

ที่5 

6. ดานการ พัฒนา

 การใชส่ือ  

 เทคโนโลยี  

 เพื่อ

 การศึกษา 

7. การสงเสริมและสนับสนุน 

 ใหครูไดรับความรูความเขาใจ 

 เก่ียวกับการผลิตส่ือ เชน  

 การอบรม ศึกษาดูงาน 

 และเชิญวิทยากรมาบรรยาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. จัดใหมีศูนยส่ือเพื่อเปนแหลง  

 บริการแกครู  ทะเบียนคุมส่ือ   

 และนวัตกรรมสมุดบันทึก

 การยืมการใชส่ือ และ

 นวัตกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

9. การเลือกใชส่ือและแหลงเรียนรู 

 อยางหลากหลายที่มีอยู 

 ในทองถิ่นโดยเลือกส่ือ และ  

 แหลงเรยีนรูที่ตรงกับกิจกรรม  

 และความสามารถของผูเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

5 

 

1 

 

ใชได 

10.สรุปผลและรายงานผล 

 การประเมินผล การใชส่ือ 

 และนวัตกรรมตอผูมีสวน

 เก่ียวของเพื่อนํามา 

 วางแผนการจัดหา และ

 ปรับปรุงพัฒนาส่ือ  

 และนวัตกรรม 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

ใชได 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /ว๐๑๒๓       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

              อําเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
 

                ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  
 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑. เครื่องมือวิจัย จํานวน ๑ ชุด 

   ๒. วิทยานิพนธบทที่ ๑ และบทที่ ๓ 

  

ดวย นางสาวศิวพร ละหารเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒” มีความประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย เห็นวาทานเปนผูรอบรูและมีความเช่ียวชาญในเรื่องดังกลาว             

จึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยพรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษา ตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี         

และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

        (ดร.กฤษณี สงสวัสด์ิ) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๑ หรือ ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐  

โทรสาร ๐๗๗-๙๑๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ / ว ๐๑๗๐           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                   อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

                ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

เรื่อง ขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน 
 

สิ่งที่สงมาดวย เครื่องมือวิจัย จํานวน ชุด  

 

ดวย นางสาวศิวพร ละหารเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒” มีความประสงคเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย             

ในหนวยงานของทานเพื่อนําไปหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาตามรายช่ือขางตนดําเนินการเก็บขอมูลใน

หนวยงานของทานเพื่อเปนประโยชนทางวิชาการ ตอไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และ

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ดร.กฤษณี สงสวัสด์ิ) 

               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

บัณฑิตวิทยาลัย  

โทรศัพท ๐๗๗-๙๑๓๓๘๑ หรือ ๐๘๑-๗๘๗๒๐๒๐  

โทรสาร ๐๗๗-๙๑๓๓๘๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๖๑.๑๑ /๐๒๗๙            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

                   อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 

 

                 ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 

เรียน  
 

สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน ชุด 

 

ดวย นางสาวศิวพร ละหารเพชร นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เรื่อง 

“ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๒” ขณะน้ี ไดดําเนินการถึงข้ันตอนการเก็บขอมูล

วิจัยเพื่อนําไปวิเคราะหผลการศึกษาวิจัย 
 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย จึงขออนุญาตใหนักศึกษาดังกลาวขางตน ดําเนินการเก็บขอมูลกับ

บุคลากรในหนวยงานของทานเพื่อเปนประโยชนทางวิชาการตอไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี 

และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

                                    (ดร.กฤษณี สงสวัสด์ิ) 

                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  

โทรศัพท ๐๗๗-๙๑๓๓๘๑ หรือ ๐๘๑-๗๘๗๒๐๒๐  

โทรสาร ๐๗๗-๙๑๓๓๘๒ 
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ภาคผนวก จ 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบเครื่องมือ 

 

1. ช่ือ - สกุล    นายอูต ตรีอุดม 

  ตําแหนง    ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 

  วุฒิการศึกษา   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกระบี ่

  สถานที่ทํางาน   โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมงัคลาภิเษก 

      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

 

2.  ช่ือ - สกุล    นายเอกราช หนูปลืม้ 

  ตําแหนง     ผูอํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ 

  วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

  สถานที่ทํางาน   โรงเรียนบานพรุแชง 

      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 

 

3.  ช่ือ - สกุล    นางสาวจริาภรณ แกวบรสิุทธ์ิ 

  ตําแหนง     ผูอํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

 วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

      มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  สถานที่ทํางาน   โรงเรียนบานทุงพลบั 

      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 

 

4.  ช่ือ - สกุล    นางอัมพร นอยแนม 

  ตําแหนง     ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

  วุฒิการศึกษา    ศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  สถานที่ทํางาน   โรงเรียนวัดสงัขประดิษฐ 

      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 
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5.  ช่ือ - สกุล    นางอัญชลี  หนูปลื้ม 

ตําแหนง     ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ 

วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลทางการศึกษา  

   วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี 

สถานที่ทํางาน   โรงเรียนวัดทุงหลวง 

      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 
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 ประวัติผูทําวิทยานิพนธ 

 

ชื่อ – สกุล        นางสาวศิวพร  ละหารเพชร 

 

วัน เดือน ปเกิด       8  มกราคม  2534 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน    บานเลขที่ 62 หมู 6 ตําบลพวงพรมคร อําเภอเคียนซา  

       จังหวัดสุราษฎรธานี 84120 

 

ประวัติการศึกษา     พ.ศ. 2541 - 2547  ประถมศึกษา โรงเรียนจงฮั้ว 

        พ.ศ. 2547 - 2553  มัธยมศึกษา โรงเรียนพวงพรมครวิทยา 

       พ.ศ. 2553 - 2558  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ตําแหนงหนาท่ี      พนักงานราชการสายการสอน โรงเรียนบานขวัญพฒัน  

 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน   โรงเรียนบานขวัญพัฒน อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี 84170 

       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 

 

โทรศัพท        080 - 1368119  

 

E – mail       catpigdog_@hotmail.co.th 
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