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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) study the academic administration of 

the schools under Regional of Education Office No. 1, 2) compare the academic 
administration of the schools under Regional Education Office No. 1, classified by work 
experience, school size, and educational level, and 3 ) study the needs of  the academic 
administration of the schools under Regional Education Office No. 1. The research sample 
consisted of 364 secondary school teachers working in schools under Regional  
Education Office No. 1. The sample size was determined by using Krejcie & Morgan’s  
table and multi-stage random sampling. The research instrument was a 5-level rating 
scale questionnaire with a reliability of 0.95. The statistics used in the analysis were 
percentage, mean, standard deviation, independent t-test, one way ANOVA, and 
PNImodified. 

The results revealed that: 
1.  The academic administration of the schools under Regional Education 

Office No. 1 was completely at a high level. The highest mean was for selection of 
textbooks used in schools, followed by research for educational quality 
development in schools. The lowest mean was for curriculum development, and  
development and promotion of learning resources. 

2.  The comparisons of the academic administration of the schools under  
Regional Education Office No. 1, classified by work experience, produced overall 
differences at the statistical significance level of 0.05. The results classifyied by school 
size were not significantly different, nor were those obtained by education level.  

3.  The study of the needs of the academic administration of the schools 
under Regional Education Office No.1 revealed that, when considering each aspect, 
individually, the aspect with the highest need index value was curriculum 
development and development and promotion of learning resources. 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย การศึกษาทั้ งปวงต้องมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560)    

ในปัจจุบันการศึกษาไทยให้ความส าคัญกับ  พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ                    
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553             
มีเนื้อหาสาระส าคัญซึ่งเป็นแนวการจัดการศึกษาของประเทศ ในหมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ 
มาตรา 6 ในการจัดการศึกษานั้นต้องค านึงถึงการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องค านึงถึง
ผู้เรียนทุกคนเป็นส าคัญ มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หมวด 5 การบริหารและการจัด
การศึกษา มาตรา 39 ที่ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management : SBM) และการจัดการศึกษา ทั้ งการบริหารงานวิชาการ         
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการ
บริหารของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นองค์กรหลักในการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ 
โดยกระจายไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในพ้ืนที่โดยตรง 
มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ การกระจายอ านาจให้สถานศึกษาด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เกิดความอิสระคล่องตัว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ชุมชน 
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สถานศึกษาเกิดความก้าวหน้ามีความเข้มแข็ง
ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรตลอดจนการวัดผลและ
ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี
คุณภาพ นั่นคือ คุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียน ครูผู้สอนหรือสถานศึกษา ย่อมเก่ียวกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโดยตรง การบริหารงานวิชาการประกอบด้วยงานหลายอย่าง              
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สิ่งส าคัญของงานด้านวิชาการ คือหลักสูตรเป็นตัวก ากับงานด้านวิชาการขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้บริหารในการน าไปใช้ในแต่ละสถานศึกษาท าให้ผลที่ปรากฏแตกต่างกันไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์    
และคนอ่ืน ๆ, 2560) 

สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของประเทศ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยาก ในขณะที่ผลการจัดการศึกษาของ
ประเทศในทุกระดับยังคงมีปัญหา ทั้งในด้านคุณภาพของคนไทยที่ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ต่าง ๆ ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คุณลักษณะ และทักษะอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ และ
ก าลังแรงงานของประเทศที่มีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แม้ในภาพรวมคนไทยมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้นจากนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เรียน 15 ปีของรัฐ แต่ระบบบริหารจัดการศึกษาก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาวการณ์
การลดลงของประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของประเทศ รวมถึงสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดนในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและไร้
ขีดจ ากัดของเทคโนโลยีดิจิทัล การเร่งปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 จึงเป็นทางออกส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมให้มีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวข้ามประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้า ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้
สนองและรองรับความท้าทายดังกล่าว ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560  
มาตรา 65 ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ต้องมีการบรรจุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner aspirations) โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วยทักษะ
และคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (reading) การเขียนได้ (writing) และการคิดเลข
เป็น (arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ด้วยการใช้วิจารณญาณ และทักษะใน
กระบวนการแก้ปัญหา (critical thinking and problem solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
ออกแบบนวัตกรรม (creativity and innovation) ทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์ (cross - cultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม     
และภาวะผู้น า (collaboration, teamwork and leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ 
และการรู้เท่าทันสื่อ (communication, information and media literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (computing and ICT literacy) ทักษะอาชีพ 
การเลือกอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (career and learning skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (compassion) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นอีกทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่
เป็นผลมาจากประเทศไทยมีการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา  
และก้าวสู่โมเดลประเทศไทย 3.0 ที่ เน้นอุตสาหกรรมหนัก ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0”                      
ที่เป็นอยู่ต้องเผชิญกับ“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” “กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง” 
และ “กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายในการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจและการศึกษาเพ่ือก้าวข้ามจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 จึงต้องใช้การศึกษา  
4.0 เป็นตัวขับเคลื่อน (พรชัย เจดามาน และคนอ่ืน ๆ, 2559, ออนไลน์) กล่าวว่าการศึกษา 4.0 เป็น
การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการ                      
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของสังคม การเรียนการสอน            
ในยุค 4.0 ต้องให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้กล้าคิด และกล้าที่จะผิด แต่
ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ โดยปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่
เกิดความคุ้มค่า ได้แก่ สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดต าราเรียน มีกิจกรรมที่สนับสนุนการท างาน
แบบเป็นกลุ่มหรือทีม ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับสังคม ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยน
ผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีวันสิ้นสุด ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวผ่านเข้าสู่โลก
แห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่
เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน                          
สังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่แค่เพียงแค่ได้รับความรู้ แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวผ่านจากการเรียนการ
สอนระบบ Education 3.0 เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า Education 4.0  
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 โดยการสร้างห้องเรียนกลับด้าน  
(flipped classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความส าคัญ 
การคิดต่อยอด ฝึกวิธีการเขียน บันทึก เขียนแผนผังความคิด (mind map) การก าหนดให้ตั้งค าถามที่
น่าสนใจ การเปลี่ยนแปลงที่ครู ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มี พ้ืนฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่                 
การจัดระบบความรู้ จัดการความรู้ ความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้จริง  พร้อมที่
จะถ่ายทอด การยอมรับสองด้านทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของผู้เรียน 
และบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และผู้ เรียนเปลี่ยนแปลง



 4 

กระบวนการเรียนการสอน สร้างทักษะที่จ าเป็นโดยการเรียนรู้จากการลงมือ ครูเปลี่ยนจากผู้สอนเป็น
พ่ีเลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือผู้จัดการ ผู้สนับสนุน การน าเสนอเป็นรายงาน การน าเสนอด้วยปากเปล่า 
หรือเสนอเป็นละคร มีการสะท้อนความคิด (reflection) ว่าได้เรียนรู้อะไร อยากเรียนอะไรต่อ เพ่ือ
อะไร สอดแทรกค่าจริยธรรม การเรียนแบบบูรณาการสหวิทยาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ 
แปลงสู่รูปธรรมให้มีทักษะที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 เช่น การท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ 
การแก้ปัญหา และการสื่อสารที่ดี การจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียน และท้าทายสู่การ
สร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน (สมศักดิ์ เอ่ียมคงสี, 2561)                  

จากที่ผ่านจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา             
ได้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการรองรับการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาสู่เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา ด้านวิชาการ โดยภาพรวม
พบว่าโรงเรียนที่มีความพร้อม (โรงเรียนขนาดใหญ่) สามารถด าเนินงานในด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี
ทั้งในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น เนื่องจากมีการบริหารงานที่ดี มีการ
อบรมให้ความรู้และความเข้าใจอันดีแก่ครู มีการติดตามและประเมินผลทั้งจากผู้บริหารสถานศึกษา
และจากส่วนกลาง ครูสามารถเขียนแผนการสอนได้เอง นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถด าเนินงาน
ทางด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนได้อย่างคล่องตัว แต่ในบางโรงเรียนที่ยังไม่มีความ
พร้อมการด าเนินอาจมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น  ซึ่ งส่ งผลต่อการกระจายอ านาจ ได้แก่                    
ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของนโยบายทางการศึกษา  
หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดการสร้างความเข้าใจแก่ครูก่อนน าไปใช้ นอกจากนี้ระบบ
การให้ครูท าวิทยฐานะยังท าให้ครูทุ่มเทเวลาไปกับการท างานเอกสารมากกว่าการดูแลนักเรียน   
ดังนั้น ถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจให้เขตพ้ืนที่และสถานศึกษาสามารถก าหนดหลักสูตรของตัวเอง
ได้ แต่บุคลากรครูบางส่วนก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะท าหลักสูตรของตัวเองต้องไปเอามาจากแหล่ง
อ่ืน ปัญหาการขาดครูที่มีความสามารถตรงตามวิชาเอก และการขาดภาวะผู้น าในการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (สุวิมล ว่องวาณิช และคนอ่ืน ๆ, 2555; พิณสุดา สิริธรังศรี และคนอื่น ๆ, 2554; 
ดิเรก พรสีมา และคนอ่ืน ๆ, 2553; วราภรณ์ สามโกเศศ  และคนอ่ืน ๆ, 2553) สภาพปัญหาของการ
จัดการศึกษาในปัจจุบัน สภาพปัญหาด้านระบบบริหารและการจัดการ การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการเน้นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง เปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบัติมีอ านาจในการ
ตัดสินใจน้อยมาก แม้จะมีการมอบอ านาจบางเรื่องลงไปก็เป็นเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ส่วนกลาง มีการกระจายอ านาจทั้งในด้านการบริหารและวิชาการลงสู่ระดับ
พ้ืนที่ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ในการบริหารงาน โดยเฉพาะในด้านนโยบายและแผนและงบประมาณ 
ขาดความเป็นเอกภาพหรือความเป็นหน่วยเดียวในลักษณะของภารกิจของกระทรวง   แต่ละกรมมี
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อิสระมากเกินไปจนไม่สามารถประสานนโยบาย แผนและงบประมาณในภาพรวมได้ การปฏิบัติงานจึง
มีลักษณะต่างคนต่างท าในภารกิจของตนเอง (ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย, 2557)   

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามศึกษาธิการภาค พบว่า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกรายวิชา ส่วนส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา ในรายวิชาสังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  3 กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทุกรายวิชา ส่วนส านักงานศึกษาธิการภาค 1                 
มีคะแนนรองลงมาในรายวิชาสังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกรายวิชา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560)  โดยในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 การบริหารงานวิชาการปัจจุบันมี
ความส าคัญ ปัจจุบันงานวิชาการจะเป็นตัวก ากับความส าเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านการบริหารทุกฝ่าย โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ
เป็นภารกิจหลักที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องด าเนินการให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน เมื่อใดที่โรงเรียน
ด าเนินการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในทิศทางที่ดีข้ึน   

จากสภาพที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศส าคัญในการน าไปก าหนดแนวทางการบริหารงาน
วิชาการและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนต่อไป 
   
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย   

1.2.1  เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1    
1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ 

ภาค 1 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน และระดับการศึกษา 
1.2.3  เพ่ื อศึกษาความต้องการจ าเป็นของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                     

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1    
 

1.3  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยใช้กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการ ตามขอบข่ายและภารกิจ                 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 17 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการ
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เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานวิชาการ 3) การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล  
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 8) การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว       
11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันจัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและ
ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังภาพที่ 1.1 
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                    ตัวแปรต้น           ตัวแปรตำม 
 
  1)  ประสบการณ์การท างาน     การบริหารงานวิชาการ 

1.1  ต่ ากว่า  10  ปี   1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้   
1.2  ตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป        ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
        2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ   

                                 3.  การด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ  
                                                           หลักสูตรในสถานศึกษา 
                       4.  การพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรในสถานศึกษา 

2)  ขนาดโรงเรียน        5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
         2.1  ขนาดเล็ก/ขนาดกลาง           6.  การตรวจผล วัดผล ประเมินผล และด าเนินการ       
         2.2  ขนาดใหญ่            เทียบโอนผลการเรียน 

             2.3  ขนาดใหญ่พิเศษ     7.  การศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพ  
           การศึกษาในสถานศึกษา                                                                          

           8.  การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
    9.  การนิเทศการศึกษา  

  3)  ระดับการศึกษา         10.  การแนะแนว 
   3.1  ปริญญาตรี        11.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ 
   3.2  สูงกว่าปริญญาตรี                       มาตรฐานการศึกษา  

             12.  การส่งเสริมชุมชน สังคมให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

                13.  การประชุม ด าเนินการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

        14.  การพัฒนา ส่งเสริมและมีการสนับสนุนงานด้าน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

       15.  การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

       16.  การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
       17.  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ภำพที่  1.1  กรอบความคิดในการวิจัย 
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1.4  สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติ งานในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1               

มีประสบการณ์การท างานต่างกัน ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน และระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1  ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน        

สั งกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ านวน 91 โรงเรียน เป็น โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี           
จ านวน  22  โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี จ านวน 21 โรงเรียน โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 18  โรงเรียน  โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 โรงเรียน รวมมีครูทั้งหมด 
จ านวน 7,190  คน  
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ านวน 45 โรงเรียน จ านวน 364 คน ซึ่งก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan  อ้างถึงใน                    
วรรณี  แกมเกต,ุ 2555) และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage  Random Samplimg)   

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา   
 2.1  ตัวแปรต้น  ประกอบด้วย 
   2.1.1   ประสบการณก์ารท างาน 
     2.1.1.1  ต่ ากว่า 10 ปี 
     2.1.1.2  ตั้งแต่  10 ปีขึ้นไป 
   2.1.2   ขนาดโรงเรียน 
     2.1.2.1  ขนาดเล็ก/ขนาดกลาง   
     2.1.2.2  ขนาดใหญ ่

       2.1.2.3  ขนาดใหญ่พิเศษ       
   2.1.3   ระดับการศึกษา 
     2.1.3.1  ปริญญาตรี 
     2.1.3.2  สูงกว่าปริญญาตรี  
 2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 1 
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1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานวิชาการทุกประเภทในสถานศึกษา  

เกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียน โดยแยกเป็น 17 ด้าน คือ   

การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
หมายถึง วิ เคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าขึ้น             
และก าหนดจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน        
เพ่ือน ามาจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน  

การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดจุดมุ่งหมายและ
เป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือเป็นทิศทางในการท างาน โดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับ                   
ดูแล นิเทศ และติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้การวิจัย และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือท าขึ้นใหม่  เพ่ือใช้
ให้เหมาะกับสถานศึกษา จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง รวมทั้งจัดให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก  

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการให้ความรู้แก่นักเรียน               
โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง รวมถึงจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระ โดยเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
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การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การก าหนดระเบียบ
การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา โดยจัดท าเอกสาร หลักฐานการศึกษาตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผล จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล จัดให้มีการประเมินผลการเรียน
ทุกช่วงชั้น และมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล พร้อมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้าน
การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช้ในการอ้างอิงตรวจสอบและใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง ก าหนดนโยบายโดยใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการเรียนรู้  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัย จัดให้มีการรวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัย เพ่ือการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูน า
ผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สร้างเครือข่าย
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
ให้เพียงพอซึ่งแหล่งเรียนรู้นั้นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน รวมไปถึงจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกสถานที่     

การนิเทศการศึกษา หมายถึง ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศและการเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย สร้างความตระหนัก
ให้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน การนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธี การ
ท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง      
และให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การแนะแนว หมายถึง จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
ครูทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุน
การด าเนินงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู 
ผู้ปกครอง และชุมชน ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษาอ่ืน และเครือข่ายแนะแนว
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การพัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา หมายถึง การจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
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การศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่ก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

การพัฒนาและส่งเสริมชุมชน สังคมให้มีความแข็งทางวิชาการ หมายถึง จัดระบบการ
เรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีการอบรม แสวงหาความรู้
ของข้อมูลข่าวสาร โดยการพัฒนางานวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน 

การประสานงานและให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
หมายถึง ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาการเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ให้มีการบริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการใน
ท้องถิ่น จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอ่ืน 

การส่งเสริม พัฒนางานวิชาการ รวมถึงสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันที่ด าเนินงานเกี่ยวกับสถานศึกษา หมายถึง ประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันจัดการศึกษา
และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอ่ืนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

การจัดท ากฎระเบียบ ข้อตกลงและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
หมายถึง จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ตรวจสอบและ
แก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบ น าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา และน าไปแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสม 

การศึกษาและคัดเลือกหนังสือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนและแบบเรียนเพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นหนังสือ
แบบเรียน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าและ
ตรวจสอบหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ               
ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

การปรับปรุง พัฒนาสื่อและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง วิเคราะห์ ก าหนด
นโยบาย วางแผนในเรื่อง การจัดหาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
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ทางการศึกษา เพ่ือจัดสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา พัฒนาห้องสมุด ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากร ในการผลิตและพัฒนาการใช้
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ครู หมายถึง ครูระดับมัธยมศึกษาที่ท าหน้าที่ด้านการสอน ทั้งที่เป็น ครู พนักงานราชการ  
ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานในโรงเรียน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1    

ประสบการณ์ในการท างาน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงานของครูตั้งแต่บรรจุเข้ารับ
ราชการครูจนถึงปัจจุบัน จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  

 ขนาดโรงเรียนหมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามเกณฑ์วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ้างถึงหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดก ระทรวงศึกษาธิการ                            
ที่ ศธ 0206.4 / ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1.  โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 499 คน ลงมา   
2.  โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500 - 1,499 คน   
3.  โรงเรียนขนาดใหญ ่หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต ่1,500 - 2,499 คน 
4.  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ 2,500  

คนข้ึนไป 
แต่เนื่องจากโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 มีจ านวนประชากรของครูใน

โรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวนประชากรน้อยมาก ผู้วิจัยจึงรวมโรงเรียนขนาดเล็กไว้กับโรงเรียน      
ขนาดกลาง ได้ขนาดของโรงเรียน 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนขนาดเล็ก/ขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่    
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของครูระดับมัธยมศึกษาที่ท าหน้าที่ด้านการสอน  
ทั้งที่เป็น ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ       
ภาค 1 จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  
    ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 หมายถึง ส านักงานที่ท าหน้าที่ดูแลและจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี  
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 1   
ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี   
 ความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินงานของการ
บริหารงานวิชาการให้ เป็นระบบ โดยมีการก าหนดสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่ เป็นอยู่            
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  และวิเคราะห์หาวิธีการและแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข น ามาซึ่งการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน   
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1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
ดังนี้ 

1.7.1  เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1  

1.7.2 เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารโรงเรียน น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา  
ส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้ วิจัยมุ่ งศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                  
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
ดังนี้ 

2.1  การบริหาร 
2.2  การบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
2.3  การบริหารงานวิชาการ 
2.4  ความต้องการจ าเป็น 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  การบริหาร 
การบริหารมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร  ไว้ดังนี้ 
สุนทร โคตรบรรเทา (2551) ได้ให้ความหมายการบริหาร ได้ให้ความหมายของการบริหาร                

คือ การท าให้คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย หรือท างานกับคนโดยคนเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

จรัส อติวิทยาภรณ์ (2554) การบริหาร หมายถึง การแบ่งงานกันท าโดยให้ทั่วถึงกัน         
มีผู้บริหารเป็นผู้คอยติดตามดูแล  เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาศัยหน้าที่ทางการ
บริหาร   

นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2557) การบริหาร คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป  
ร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่บุคคลก าหนด             
โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบและใช้ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม   

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535 อ้างถึงใน โชติ บดีรัฐ , 2558) ให้ความหมายว่า “การบริหาร”  
หมายถึง กระบวนการน าเอาการตัดสินใจและนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง  
เกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ   

ไซมอน (Simon, 1958)  ให้ความหมายว่า “การบริหาร”หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันกันด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ 
อย่างร่วมกัน 
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กู๊ด (Good, 1973) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ       
ที่ใช้ในการด าเนินงานในองค์การทางการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 

รอบบินส์ (Robbins, 1978  อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2551) ได้กล่าวว่า การบริหาร 
หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย จัดสรรทรัพยากร และประสานงานให้บุคลากรใช้ความ
พยายามในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

Peter (1998) การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน  
การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การทรัพยากรด้านบุคคลจะ
เป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร
ด้านวัตถุอ่ืน ๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม   

เซอร์จิโอวานนี (Sergiornanni, 1987)  กล่าวว่า การบริหารเป็นกระบวนการท างานกับ
ผู้อื่นและโดยผู้อ่ืน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เฮอร์เซย์ บลันชาร์ด และจอธ์นสัน (Hersey, Blanchard and Jonhson, 1997) ให้ความหมาย 
“การบริหาร” หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกับบุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งพร้อมด้วยปัจจัยทางการ
บริหาร ได้แก่ เครื่องมือต่าง ๆ งบประมาณ และเทคโนโลยี เพ่ือที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

สรุปการบริหาร คือ การท างานของกลุ่มบุคคลที่ท างานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ  
ซึ่งรวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และเทคโนโลยี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้   
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 2.1.1 องค์ประกอบของการบริหาร 
การบริหารมีค าหลักอยู่  4 ค า คือ งาน คน เป้าหมาย และองค์การ  (สุนทร                       

โคตรบรรเทา, 2560) และมีค าที่ เกี่ยวข้องอีก 2 ค า คือ กระบวนการ และปฏิบัติซึ่งแต่ละค ามี
ความหมายดังนี้  

1.  งาน (Work) หมายถึง สิ่งที่ต้องปฏิบัติกระท าตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคน ซึ่งงานมีชื่อเรียกหลายชื่อขึ้นอยู่กับเวลา และความเร่งด่วนของเวลา เช่น กิจกรรม 
ภารกิจ (งานที่ต้องท าให้เสร็จ) งาน ผลงาน ต าแหน่งงาน และการมี งานท า หรือการจ้างงาน เป็นต้น 

2. คน (Man) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท างาน ซึ่งคนมีชื่อเรียกหลายอย่างตาม
บทบาทหน้าที่ ต าแหน่ง และหน่วยงานปฏิบัติ เช่น บุคลากร บุคคล ผู้กระท า ผู้ปฏิบัติงาน คนงาน  
นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา นาย หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ ผู้คุมงาน ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้า  
ผู้น า และผู้ตาม เป็นต้น 

3.  เป้าหมาย (Goals) หมายถึง สิ่งที่ต้องไปให้ถึง สิ่งที่ได้รับ หรือสิ่งที่บรรลุจากการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป้าหมายอาจมีระดับของความส าคัญน้อยหรือมากขึ้นอยู่ กับการก าหนดเกณฑ์วัด        
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เช่น เป้าหมาย ระดับต้น เป้าหมายระดับกลาง และเป้าหมายระดับสูง หรืออาจเป็นเป้าหมายเชิง
ปริมาณ ซึ่งหมายถึง การบรรลุเป้าหมายตามชิ้นงานและเป้าหมายเชิงคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการบรรลุ
ตามชิ้นงานแล้วยังเป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องหรือมีคุณภาพดีด้วย ค าอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุประสงค์  
จุดประสงค์ จุดหมาย เป้าประสงค์ และจุดมุ่งหมาย เป็นต้น 

 4.  องค์การ (Organization) หมายถึง สถานที่/หน่วยงาน หรือความสัมพันธ์  
ระหว่างสองคนข้ึนไปมาอยู่รวมกันโดยมีเป้าหมาย 

 2.1.2  หน้าที่การบริหารเบื้องต้น 
 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni, 1987 อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2560) กล่าว

ว่ามีนักทฤษฎีการบริหารหลายคน เช่น กิวลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1937) เซียร์ส์ 
(Sears, 1950) คูนท์ส์และโอดอนเนลล์ (Koonts and O’Donnell, 1976) มีแนวคิดว่าการบริหาร
เป็นกระบวนการของหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ (Functions) ส าคัญอยู่ 4 ประการ ดังภาพที ่2.1 ต่อไปนี้ 

 
การวางแผน 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1  หน้าที่ของหลักการบริหารเบื้องต้น 

 
หน้าที่ของการบริหารเบื้องต้นมีหน้าที่ทั้ง 4 มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง หน้าที่ในการก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย

และพัฒนาแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ในการน าไปปฏิบัติ เมื่อวางแผนเสร็จจะได้แผน หรือ “แปลน” 
(Plan) ออกมา 

2.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง หน้าที่ในการจัดหาบุคลากร ทรัพยากร
ทางกายภาพ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์และเงินมารวมกันโดยวิธีอย่างดีที่สุด เพ่ือปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว้  
ให้บรรลุตามเป้าหมาย 

3.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง หน้าที่ในการประเมินผล การทบทวน               
การออกกฎระเบียบ การควบคุมพนักงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ และการดูแลมาตรฐานของการ

การน า 

การควบคุม 

การจัดองค์การ 
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บรรลุเป้าหมายของผู้บริหาร และการรับผิดชอบในการท านุบ ารุงภายใน รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

การควบคุมมีสามขั้นตอน คือ ก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1.  การควบคุมก่อนด าเนินการ เป็นการก ากับดูแลว่ามีคนและของครบครัน    
พร้อมจะปฏิบัติงานหรือไม่ 

2. การควบคุมระหว่างด าเนินการ เป็นการก ากับดูแลทุกระยะตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึง
ขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินการดูความบกพร่องของปัญหาที่ เกิดขึ้น แล้วหาทางแก้หรือ
เปลี่ยนแปลงทันทีท่ีเกิดข้ึน แล้วหาทางแก้หรือให้งานมีการปฏิบัติต่อไปอย่างราบรื่น 

3.  การควบคุมหลังด าเนินการ เป็นการก ากับดูแลและตรวจสอบผลลัพธ์สุดท้ายว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง ขั้นนี้เป็นขั้นของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม 

4.  ก ารน า  (Leading) เป็ น ก ารน าท าง  (Guiding) แ ล ะก ารนิ เท ศ ติ ด ต าม 
(Supervising) ผู้ปฏิบัติเมื่อน าแผนขององค์การไปปฏิบัติ ซึ่งในการน าหรือการนิเทศติดตามจะต้องท า
ให้ผู้ปฏิบัติมีแรงจูงใจ และความคาดหวัง และรักษาการสื่อสารที่ดีให้คงไว้ 

ในขั้นนี้ นักบริหารบางคนจึงเรียกว่า การจูงใจ  (Motivating) เนื่องจากในการน า
ผู้บริหารจ าเป็นต้องหาวิธีการแนะแนวทางให้ผู้ปฏิบัติท างานด้วยความสบายใจ มีความพยายาม มี
ความอดทน และมีทิศทางในการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายขององค์การ แรงจูงใจเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญ
ของผู้ปฏิบัติและหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารในการจูงใจ ผู้ปฏิบัติให้ท างานไปสู่เป้าหมายขององค์การ 

2.1.3 ทักษะพ้ืนฐานของผู้บริหาร 
 คัทซ์ และคาห์น (Katz and Kahn, 1966 อ้างถึงใน สุนทร โคตรบรรเทา, 2560)  

ก าหนดทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในกระบวนการบริหารและย้ าว่าผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จทั้งหลาย  
ทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่างจะต้องมีทักษะพ้ืนฐาน 3 ประการ ดังภาพที่ 2.2 
ต่อไปนี้ 
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ภาพที ่2.2  ทักษะพื้นฐานของผู้บริหารตามแนวคิดของคัทซ์ และคาห์น (Katz and kahn, 1966) 
 

1. ทักษะวิชาการ (Technical Skills) หมายถึง การมีความรู้ความสามารถ และ
ความช านาญเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ  

 วิธีด าเนินการ และกลวิธีต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานในองค์การ  ถ้าเป็นองค์การ
สถานศึกษา ทักษะวิชาการได้แก่ความช านาญเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี หลักการ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทักษะวิชาการมีความส าคัญส าหรับผู้มีบทบาทเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
ในระดับล่างของล าดับต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานมากกว่าผู้บริหาร 
ระดับกลาง  และระดับสูง 

2.  ทักษะมนุษย์ (Human Skills) หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญของผู้บริหารในการปฏิบัติงานกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งเป็นรายบุคคล
และกลุ่มบุคคล ตัวอย่างของการมีทักษะหรือความช านาญเกี่ยวกับมนุษย์ เช่น การเข้าใจตนเอง    
การยอมรับตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน การยอมรับผู้อ่ืน การเอาใจเราไปใส่ใจเขา หรือการเอาใจเขามาใส่
ใจเรา  พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับทักษะมนุษย์ในทางบริหาร เช่น การเข้าใจภาวะผู้น า คุณลักษณะผู้น า
พฤติกรรมผู้น า แรงจูงใจและการจูงใจ เจตคติ และการพัฒนาเจตคติ พลวัตกลุ่ม ความต้องการของ
มนุษย์ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ทักษะมนุษย์มีความส าคัญต่อบทบาทของผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานทุกระดับของอ านาจเจ้าหน้าที่ และการบริหารองค์การ ทั้ งนี้ในการบริหารงานในทุก
ต าแหน่งจะต้องปฏิบัติงานกับคนอ่ืนและโดยคนอ่ืนทั้งสิ้น นั่นคือ ผู้บริหารจะต้องรู้จักคน และรู้
วิธีการใช้ทักษะมนุษย์ จึงจะปฏิบัติในหน้าที่ และความรับผิดชอบได้บรรลุตามเป้าหมาย ทักษะมนุษย์
เรียนรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น จิตวิทยา ปรัชญา พฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมศาสตร์  

การบริหาร 

ทัก 

ษะ 

ทัก ทัก 

ษะ     ษะ 

วิชาการ มนุษย์ 

ระดับสูง 

ระดับกลาง 

ระดับล่าง 
สังกัป 
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และมนุษย์วิทยา ความรู้ในศาสตร์เหล่านี้ได้มาโดยการอ่าน การฟัง และการเรียนรู้ และการฝึกอบรม
โดยตรง ยิ่งอ่านหรือฟังมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีความรู้และทักษะมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น 

3.  ทักษะสังกัป (Conceptual Skills) หมายถึง การมีความรู้ ความสามารถและ
ความช านาญของผู้บริหารเกี่ยวกับงานโดยรวมและองค์การโดยรวม เป็นความรู้ความสามารถและ
ความช านาญของผู้บริหารในการมองเห็นองค์การโดยรวม การมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ
หน่วยงานย่อยภายในองค์การ และบทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายของผู้ปฏิบัติงานภายใน
องค์การ การพัฒนาความรู้ความสามารถและความช านาญด้านสังกัปต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีการบริหาร พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ พฤติกรรมองค์การ และปรัชญาของ
องค์การ ส าหรับความรู้ความสามารถและทักษะองค์การหาได้จากการอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่ น  
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งรายงานประจ าปี รายงานการประชุม ระเบียบข้อบังคับของ
องค์การ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน แล้วน าความรู้จากการอ่านหนังสือหรือ
การพูดคุยและเจรจากับบุคคลผู้มีความรู้ความช านาญ เช่น เคยอยู่มาก่อน และปฏิบัติอยู่ในองค์การ
มานาน มาวิเคราะห์การบริหารงานในองค์การของตนเอง เป็นต้น ทักษะสังกัปมีความส าคัญมากเป็น
พิเศษส าหรับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ถ้าเป็นองค์การสถานศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและความช านาญในการบริหารองค์การโดยรวมมากกว่า
ผู้บริหาร ระดับกลางและระดับล่าง อย่างไรก็ดี ผู้บริหารทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง ต้องมี
ทักษะมนุษย์มากเท่าเทียมกัน เพราะการบริหารงานทุกระดับภายในองค์การต้องท างานกับคนและ
โดยตนเป็นส าคัญนั่นเอง 

2.1.4  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
 เซอร์จิ โอวานนี  และคน อ่ืน  ๆ  (Sergiovanni et al., 1987 อ้ างถึ งใน สุนทร       

โคตรบรรเทา, 2560) ได้ศึกษาแนวคิดของอาร์กีรีส (Argyris, 1964) และพาร์สันส์ (Parsons, 1960) 
และสรุปว่าความรับผิดชอบส าคัญของผู้บริหารในองค์การประเภทใดก็ตาม รวมทั้งองค์การ
สถานศึกษามีอยู่ 4 ประการ คือ การบรรลุเป้าหมายขององค์การ การบูรณาการภายใน และการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นแนวคิดของอาร์กีรีส และการรักษาแบบแผนวัฒนธรรม    
ซึ่งเป็นแนวคิดของ พาร์สันส์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  การบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Goal Attainment) หมายถึง การด าเนินงาน
ไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ ส าคัญประการแรกของทุกองค์การ คือการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ (Organization Goal Attainment) ถ้าเป็นองค์การบริการ เช่น สถานศึกษา  
เป้าหมายของสถานศึกษา คือ การบริการผู้ เรียนให้ดีที่สุด เพ่ือให้ผู้รับบริการ  คือ “ผู้ เรียน”          
ไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา เช่น ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์รอบด้าน เพ่ือการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น และการประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคงและยั่งยืน  
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ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และคนมีความสามารถในการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมและถ้าเป็นองค์การธุรกิจ เช่น บริษัทธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม คือ การมีก าไรสูงสุด 
และ “ลูกค้า” มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน 

2.  การบูรณาการภายใน (Internal Integration) ความรับผิดชอบส าคัญประการที่
สองคือ การอนุรักษ์หรือการรักษา การบูรณาการภายใน (Maintaining Internal Intergration) ของ
องค์การ ซึ่งหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการประสานงานในแผนกและหน่วยงาน ต่าง ๆ 
ภายในองค์การในด้านโครงสร้างองค์การ ส่วนในด้านจิตวิทยา การอนุรักษ์หรือการรักษา การบูรณา
การภายในองค์การ หมายถึง การสร้างความรู้สึกเป็นเอกลักษณ์และความจงรักภักดีต่อองค์การ 
นอกจากนี้ นักทฤษฎีบางคนเห็นว่า ประสิทธิผลการบริหาร (Administrative Effectiveness)  เป็น
การบูรณาการภายในเหมือนกัน เนื่องจากประสิทธิผลเป็นการบูรณาการความต้องการขององค์การกับ
ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งระบบสังคมขององค์การเช่นนี้เป็นลักษณะเด่นของต าราการบริหาร
ในทศวรรษ 1950 และ 1960 เช่น แนวคิดของ เกทเซลส์ ลิฟแฟม และแคมพ์เบลล์ (Getzels, 
Lipham ans Campbell, 1968) และเซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni, 1983) กล่าวว่า  การวิจัย
เกี่ยวกับสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จพบว่า การมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของสถานศึกษาที่ผูกพัน
บุคลากรให้อยู่กับวัตถุประสงค์ส่วนรวมและให้บุคลากรมีโอกาสพบความหมายในงานมากข้ึน แสดงว่า
สถานศึกษาเหล่านี้ประสบความส าเร็จในการสืบสานแบบแผนทางวัฒนธรรมและการบูรณาการภายใน
องค์การนั่นเอง 

3.  การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก (Adaption to External Environment) 
เป็นความรับผิดชอบส าคัญประการที่สามของผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ การปรับตัวองค์การให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก (Adapting the Organization to External Environmant) ถ้าสังคมเปลี่ยนไป
องค์การต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย ไปท านองเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทาง
การเมืองมีผลกระทบต่อองค์การ ในกรณีขององค์การสถานศึกษาจะต้องเผชิญและเกี่ยวข้องกับปัญหา
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งทางสังคมจิตวิทยา ตัวอย่างเช่น ปัญหาผู้เรียน เพ่ิมหรือลด 
การออกกลางคัน และการลาออกของบุคลากร อาจมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ การบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากร โครงสร้างขององค์การสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ เป็นต้น 

4.  การอนุ รักษ์ แบบแผนทางวัฒ นธรรม  (Maintaining Cultural Patterns)             
แบบแผนทางวัฒนธรรม (Cultural Patterns) เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การป้องกัน การหล่อหลอม  
และการปรุงแต่งขนบธรรมเนียมและปทัสถานทางวัฒนธรรมขององค์การ ถ้าเป็นองค์การสถานศึกษา
รูปแบบและวัฒนธรรม อาจได้แก่ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) การจัดกิจกรรมวันส าคัญ การแข่งขันกีฬาระหว่าง
สถาบัน พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศให้แก่บุคลากร และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น และท า
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ประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและสังคม และการมอบเครื่องหมายเชิญเกียรติแก่บุคลากรและผู้ท า
ประโยชน์แก่สถานศึกษา เป็นต้น 

 2.1.5  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา   
โกลด์แฮมเมอร์ และคนอ่ืน ๆ (Goldhammer et al., 1971, cited in Sergiovanni, 

1987) ได้วิจัยเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลกับผู้บริหารที่ไม่มีประสิทธิผล  
และพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลมีคุณลักษณะเหมือนกัน 8 ประการ ดังนี้ 

1.  ไม่ได้ตั้งใจเป็นผู้บริหารตั้งแต่แรก แต่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารจาก
หัวหน้า เมื่อเข้าสู่วงการมีความตั้งใจเป็นเพียงครูสอนธรรมดาเท่านั้น 

2.  มีความศรัทธาต่อผู้เรียนอย่างจริงจัง ไม่ได้มีอคติและวิจารณ์เด็กไม่เรียนหนังสือ        
และปัญหาความประพฤติของเด็ก และคิดว่าเป็นสิ่งที่สถานศึกษาตั้งขึ้นมาเพ่ือแก้ไข ดังนั้นผู้บริหาร
สถานศึกษา  จึงเน้นความรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาของนักเรียน 

3. มีความสามารถท างานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารมีความภูมิใจในตัวครู
และยอมรับว่าครูเป็นผู้เสียสละมีความสามารถ มีความเชื่อมั่น และสามารถกระตือรือร้น รู้จักใช้
กระบวนการกลุ่มได้ดี รับฟังความคิดเห็นครู ผู้ปกครองและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีทักษะในการคิด
อย่างฉับพลันและเห็นใจเพื่อนร่วมงานจึงได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 

4.  เป็นผู้เด็ดขาดในการยอมรับความต้องการของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
มักเผชิญกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคจากเขตพ้ืนที่การศึกษา และขาดแคลนทรัพยากร รู้สึกมีความยุ่งยาก
ในการอยู่กับข้อจ ากัดระบบราชการ และมักจะละเมิดสายการบังคับบัญชา โดยหาทางลดปัญหาจาก
แหล่งต่าง ๆ ทีเ่ห็นว่ามีทางเป็นประโยชน์และเป็นไปได้ 

5.  มีความกระตือรือร้นและยอมรับความผิดชอบของตน ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น
ในฐานะเป็นผู้บริหารและยอมรับในความรับผิดชอบของตนในฐานะเป็นพันธกิจ (งานที่ต้องท าตาม
บทบาทหน้าที่) มากกว่าเป็นงานธรรมดา ยอมรับบทบาทตนเองในปัญหาสังคมปัจจุบัน ความไม่
ชัดเจนต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว และงานท ามีความส าคัญน้อยกว่าเป้าหมายที่ตนรู้สึกว่ามีความส าคัญต้อง
ไปให้ถึงหรือบรรลุ ดังนั้นจึงพบว่ามีทางเป็นไปได้ท่ีจะอยู่กับความไม่ชัดเจนต่าง ๆ ในต าแหน่งของตน 

6.  มีความมุ่งมั่นต่อการศึกษา ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและสามารถแยกข้อแตกต่าง
ระหว่างเป้าหมายการศึกษาในระยะสั้น และระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีปรัชญาเกี่ยวกับบทบาท
ของการศึกษาและความสัมพันธ์ของปรัชญาภายในบทบาทนั้น 

7.  เป็นผู้รู้จักปรับตัว ถ้าพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นไปไม่ได้ ผู้บริหารสามารถ
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นทันที และลงมือเดินตามเส้นทางใหม่อย่างปลอดภัย 
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8. เป็นนักยุทธศาสตร์ที่สามารถ ผู้บริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผน
วิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้น มีความสนใจในการก าหนดวิธีการด าเนินการที่เหมาะสมที่สุดในการ
เปลี่ยนแปลงนั้น 
  คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้ เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ                
(ท างานบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ) ต้องเป็นผู้สนใจการบริหารหลักรัฐศาสตร์ และสนใจภาวะผู้น า
ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลและประสบความส าเร็จ 
 
2.2 ประกาศจัดตั้งของส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2559) เรื่อง จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 ได้อาศัยอ านาจตามข้อ 2 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 
เรื่องการบริหารงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้ตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค โดย
สรุปประเด็นที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยได้พอสังเขปดังนี้ 
 ข้อ 1 ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุร ี
 ข้อ 2 ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ตั้งอยู่จังหวัดลพบุรี รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท จังหวัดลพบุรี่ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 
 ข้อ 3 ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระแก้ว 
 ข้อ 4 ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ข้อ 5 ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ 
 ข้อ 6 ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ข้อ 7 ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดระนอง 

 ข้อ 8 ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลา  รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

 ข้อ 9 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี  รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง 
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 ข้อ 10 ส านักงานศึกษาธิการภาค 10 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี 

 ข้อ 11 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร 

 ข้อ 12 ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด 

 ข้อ 13 ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 

 ข้อ 14 ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

 ข้อ 15 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน 

 ข้อ 16 ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ 

 ข้อ 17 ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ข้อ 18 ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ตั้งอยู่ที่จังหวัดก าแพงเพชร รับผิดชอบด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 หมายถึง ส านักงานที่ท าหน้าที่ดูแลและจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี    
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี โดยส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี   
 
2.3 การบริหารงานวิชาการ 

2.3.1  แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยให้ความส าคัญกับหลัก
ในการกระจายอ านาจ ด าเนินการ บริหารจัดการไปยังสถานศึกษาอย่างอิสระ มีความรวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษา ประสบความส าเร็จ มีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการ เกิดการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล 
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ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี
คุณภาพ ดังมาตราต่อไปนี้ 

มาตรา 24 จัดกระบวนการเรียนรู้ 
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตทุกรูปแบบ 
มาตรา 26 จัดการประเมินผู้เรียน 
มาตรา 27 จัดท าสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางในส่วน

ที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว 

มาตรา 30 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

มาตรา 48 จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

มาตรา 66 พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของผู้เรียน 
 2.3.2  วัตถุประสงค์การบริหารงานวิชาการ 
  1.  เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว  และ

สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
  2. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมี

คุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือพัฒนาตนเองและการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 

 3.  เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือให้สถานศึกษา ได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง 

2.3.3  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
  การบริหารงานวิชาการ เป็นงานที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารวิชาการ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จของ
สถานศึกษา ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารวิชาการไว้ ดังนี้ 
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สันติ บุญภิรมย์ (2552) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารจัดการ
กิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทที่เก่ียวกับการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น การบริหารจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้งาน
วิชาการเกิดพลวัตและส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

นภาดา ผูกสุวรรณ (2553) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงาน 
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นในการด าเนินการจัดกิจกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนในทุกด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองไป
ในทางท่ีถูกต้อง เหมาะสม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
บริหารกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 

รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ลักษณะของการ
กระบวนในการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง พัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให้สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศกึษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 

จิติมา วรรณศรี (2557) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 

จรุณี เก้าเอ้ียน (2557) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารการจัด
กิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินการไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

Fisk (1957) การบริหารงานวิชาการ เป็นหน้าที่ที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบทาง
วิชาการ เริ่มตั้งแต่ก าหนดปรัชญาและจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของโรงเรียน โดยค านึงถึงบุคคลใน
อาชีพต่าง ๆ ของชุมชนเป็นพ้ืนฐานรวมทั้งการประเมินผลโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
กิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ตลอดจนการวัดผลเพ่ือติดตามการเรียนการสอน ให้การ
เรียนการสอนด าเนินไปด้วยดี 

สรุปการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานวิชาการทุกประเภทใน
สถานศึกษา เกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียน 
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การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและ
สัมพันธ์กับงานด้านอ่ืน ๆ ทุกงาน และครอบคลุมกิจกรรมของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา จึงมีขอบเขตของงานวิชาการกว้างและ
ครอบคลุมหลายด้าน ดังรายละเอียด คือ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้เสนอขอบเขตการบริหารงานวิชาการ คือ 
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานวิชาการ 

โครงการสอน บันทึกการสอน 
2. การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดตารางสอน        

การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดแบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกงาน 
3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอนประกอบด้วยการจัดตารางสอน    

การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดแบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกงาน 
สันติ บุญภิรมย์ (2553) ได้จ าแนกขอบเขตของการบริหารงานวิชาการอีกรูปแบบ

หนึ่งที่แบ่งตามภารกิจในการท างานเป็นประจ า งานโครงการและงานประกอบ ดังรายละเอียด  คือ 
1. งานประจ า งานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักที่เป็นหัวใจของสถานศึกษา มีงานที่

จะต้องปฏิบัติเป็นประจ า หรือเป็นภารกิจของสถานศึกษา ประกอบด้วย 18 ประการ คือ 
1.1 งานจัดโปรแกรมการเรียนการสอนหรือแผนการสอนตามหลักสูตร 
1.2 การจัดชั้นเรียน ห้องเรียน 
1.3 จัดตารางสอน 
1.4 จัดโครงการสอนและบันทึกการสอน 
1.5 จัดครูสอน 
1.6 การประเมินผลการเรียน การจัดสอบแต่ละครั้ง 
1.7 การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 
1.8 การปฐมนิเทศ 
1.9 การนิเทศภายใน 
1.10 การพิจารณาแบบเรียน 
1.11 การพิจารณาสื่อการเรียน 
1.12 การสอนซ่อมเสริม 
1.13 การส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีให้เพิ่มพูน 
1.14 การจัดบริการเอกสารการใช้หลักสูตร 
1.15 การจัดห้องวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
1.16 การจัดให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษา 
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1.17 การจัดให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษา 
1.18 การส่งเสริมให้เด็กมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

2. งานโครงการ ส าหรับงานวิชาการมีงานประเภทหนึ่งที่มีการปฏิบัติจัดท าเป็น
ครั้งเป็นคราว เมื่อเสร็จสิ้นก็หมดภารกิจ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามความประสงค์ของสถานศึกษาใน
เวลานั้น งานประเภทนี้เรียกว่า “งานโครงการ” (Project) ประกอบด้วยงาน 7 ประการ คือ 

2.1  ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาตลอดปี 
2.2  คู่มือครู 
2.3 คู่มือนักเรียน 
2.4  จัดอัตราก าลังครู 
2.5  งบประมาณใช้จ่ายของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.6  ชุมนุมวิชาการของนักเรียน 
2.7  แผนปฏิบัติงานระยะต่าง ๆ 

3.  งานประกอบ เป็นงานที่จะต้องปฏิบัติจัดท าควบคู่กันไปกับงานประจ าและ
งานโครงการ ซึ่งจัดเป็นงานประกอบต่าง ๆ 4 ประการ คือ 

3.1  งานวัดผล ประกอบด้วยงานย่อย 5 งาน ได้แก่ ท าข้อสอบทุกภาค 
สอบแก้ตัว รวบรวมผลการสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ลงทะเบียนวิชาเรียน ระเบียนแสดงผลการเรียน 

3.2  งานแนะแนว ประกอบด้วยงานย่อย 10 งาน ได้แก่ ระเบียนสะสม 
บริการสนเทศ โปรแกรมการเรียน ทดสอบความถนัด รับรองความประพฤติของนักเรียน จัดชุมนุม
ต่าง ๆ ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง แนะแนวการเรียน อาชีพ ทุนการศึกษา 

3.3  งานโสตทัศนศึกษา ประกอบด้วยงานย่อย 5 งาน ได้แก่ จัดหา
อุปกรณ์การเรียนการสอนผลิตอุปกรณ์การเรียนการสอน เก็บรักษาซ่อมบ ารุง ให้บริการ 

3.4  งานห้องสมุด ประกอบด้วยงานย่อย 5 งาน ได้แก่ จัดหาหนังสือ    
เก็บรักษา ซ่อมแซม จัดหมวดหมู่หนังสือ จัดนิทรรศการต่าง ๆ ในห้องสมุด ให้บริการ 
  2.3.4  หลักการบริหารงานวิชาการ 
  ในการบริหารงานวิชาการซึ่งถือว่าเป็นงานที่เป็นหัวใจของสถานศึกษาจะต้องมี
หลักการและวิธีการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ดังนั้นหลักการเบื้องต้นของ
การบริหารจึงต้องมีข้อความชัดเจน ดังต่อไปนี้ (จรุณี เก้าเอ้ียน, 2557) 

1. ยึดหลักให้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและให้เป็นไปตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันและความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม 



 28 

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 

3. ส่งเสริมให้ท้องถิ่น ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการ
ก าหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่เครือข่ายและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า 
ต่าง ๆ  

4. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีดัชนี เครื่องมือต่าง ๆ ในการวัดคุณภาพการจัดหลักสูตร 
และวิธีการ กระบวนการเรียนรู้ สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกช่วงชั้นทั้งระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

5. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือ รวมกลุ่ม ประสานงานเป็นเครือข่าย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จากภาระงานดังกล่าวของสถานศึกษาผู้บริหารต้องยึดหลักในการท างาน
โดยเฉพาะหลักการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิด เพ่ือปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จในการบริห ารงาน
วิชาการจ าเป็นต้องมีหลักการที่ส าคัญ ๆ 4 ประการ ดังนี้ 

1. หลักการพัฒนาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารงานเพ่ือ
น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็นตัวชี้วัดคือผลผลิตและกระบวนการ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคลากรและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในระดับสากลมากขึ้น โดยกระบวนการประกันคุณภาพ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ        
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เช่น หลักการไคเซ็น (KAIZEN) มีเป้าหมายในการ
เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและการแสดงถึงคุณภาพของการบริหารจัดการไว้ 6 ประการ (รุ่ง แก้วแดง, 
2538 อ้างถึงใน จรุณี เก้าเอ้ียน, 2557)   

1.1  ผลผลิตเพ่ิมข้ึนในด้านการบริหารการศึกษาการเพ่ิมผลผลิต หมายถึง 
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1.2 คุณ ภาพสู งขึ้ น  เป็ น การพัฒ นาคุณ ภ าพผู้ เรี ยน ให้ มี ความรู้
ความสามารถน าความรู้ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 

1.3  ต้นทุนลดลงในการจัดการศึกษาผู้บริหารพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนให้
มีความรู้ความสามารถ  โดยการใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกันเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 

1.4  ตรงตามเวลาที่ก าหนดหรือประหยัดเวลามากขึ้น ในการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการเมื่อมีความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญสามารถ
ด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้เวลาน้อยลงแต่คุณภาพเท่าเดิม 



 29 

1.5  มีความปลอดภัยมากขึ้น ผู้บริหารบริหารจัดการอย่างระมัดระวังไม่
เสี่ยงกับการท างานผิดพลาด โดยการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความรู้มาช่วยในการตัดสินใจ 

1.6  บุคลากรและผู้รับบริการมีขวัญและก าลังใจสูงขึ้น ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาครูและนักเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญผู้บริหารต้องรู้จักการให้ก าลังใจในการ
ท างานและต้องเข้าใจความรู้สึก สร้างมิตรภาพที่ดีในการท างานร่วมกัน 

2.  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ
บริหารได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอแนะ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักการมีส่วนร่วมต้องการให้ทุกคนได้ร่วมกันท างาน ซึ่งลักษณะของงานวิชาการ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งจะมี
เป้าหมายการท างานร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพได้มากข้ึน การมีส่วนร่วมต้องเริ่มจาก การร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมประเมินผล เพราะในการบริหารงานวิชาการผู้บริหารไม่สามารถท าคนเดียวได้ 
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ความสามารถของบุคลากร นั่นคือ ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในการร่วมคิด วางแผน การท างาน ร่วมไปปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 

3.   หลักการ 3 องค์ประกอบ (3-Es) ได้แก่ 
3.1   หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานตามแผนที่

ก าหนดไว้  เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ในขณะด าเนินการก็
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้มีประสิทธิภาพเน้นไปที่กระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธี
ต่าง ๆ ที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด 

3.2   หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิต (Outputs)                   
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเพ่ิมขึ้น  
รวมทั้งการค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ   

3.3   หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การลงทุนน้อย                  
การใช้ก าลังหรือแรงงานน้อย โดยไม่ต้องเพ่ิมทรัพยากรทางการบริหาร แต่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง  
ดังนั้น การบริหารทางวิชาการจ าเป็นต้องมีการลงทุน จึงต้องค านึงถึงการประหยัดเช่นเดียวกัน  
ในสถานศึกษาบุคคลที่เป็นผู้บริหารจะต้องค านึงถึงการใช้กลวิธีต่าง ๆ ในการบริหารเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโดยอาศัยหลักการประหยัด ทั้งการประหยัดบุคลากร ประหยัดงบประมาณ ประหยัดวัสดุและ
เทคโนโลยี และใช้เวลาน้อยอีกด้วย 

4.  หลักความเป็นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่ครอบคลุมเนื้อหา
สาระของวิชาการ ได้แก่ หลักการพัฒนาหลักสูตร หลักการเรียนรู้ หลักการสอน หลักการวัดผล
ประเมินผล หลักการนิเทศการศึกษาและหลักการวิจัย เป็นต้น หลักการต่าง ๆ ล้วนเป็นองค์ประกอบ
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ที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดลักษณะความเป็นวิชาการที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และสร้างสรรค์ ดังนั้น การบริหารงานวิชาการจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักการต่าง ๆ เพราะด้านการ
บริหารการศึกษามีหลักและกระบวนการในการด าเนินการจึงจ าเป็นต้องสอดคล้องกับหลักการของ
ศาสตร์ในสาขาวิชา  

2.3.5  ขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการ 
  การบริหารวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยใช้กรอบ
แนวคิดการบริหารวิชาการ ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารวิชาการในโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล  
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ซึ่งแบ่งออกเป็น                  
17 ด้าน ดังนี้ 

 2.3.5.1  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น   

  สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ในส่วนเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น คุณลักษณะพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   

  นอกจากนี้ยังก าหนดสาระส าคัญในมาตรา 28 - 30 ดังนี้ 
1. หลักสูตรจะต้องมีลักษณะหลากหลาย เพ่ือให้เหมาะกับวัยและศักยภาพ 
2. สาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความ

สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดขอบต่อสังคม 
3. ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม  

รวมทั้งสถานประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน  
 หลักการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ลักษณะการจัดหลักสูตร และการเรียนรู้ (นิคม ชมภูหลง, 2545 อ้างถึง
ใน ธีระ รุญเจริญ, 2550) ได้ให้แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้          
พอสรุปได้ดังนี้ 

1.1 จัดการเรียนการสอนและมีการวัดผลประเมินผล เพ่ือให้จบ
หลักสูตรทั้ง 8 กลุ่ม 

1.2 ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรได้ 2 ช่วงชั้น 
1.2.1 เมือ่ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
1.2.2 เมื่อเรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี 

1.3 ในการจัดการเรียนในแต่ละวันหรือตลอดหลักสูตร รวมทั้งการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สถานศึกษายืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 



 31 

1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรนั้น ก าหนด
เฉพาะที่จ าเป็นในการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ในการที่ผู้เรียนมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน (เด็กเก่ง อ่อน  
และบกพร่องทุกด้าน) สถานศึกษาสามารถปรับลดหรือเพ่ิมสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ได้ตาม
ความเหมาะสม 

1.5 สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร โดยก าหนดรายวิชาที่ให้เรียนตาม
มาตรฐานที่ก าหนด และสามารถท ารายวิชาเพ่ิมเติมส าหรับเป็นวิชาเลือกให้แก่ผู้เรียนตามความ
เหมาะสมของวัย ความสามารถ และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

1.6 การเรียนในช่วงชั้นที่ 1 - 3  (ป.1-  ม.3) เป็นการศึกษาภาคบังคับ
ให้เรียนเป็นรายปี ส าหรับชั้น ม.1 - ม.3 อาจจัดเป็นรายภาคได้ เพ่ือสอดคล้องกับการเรียนในช่วงชั้นที่  
4  (ม.4 - ม.6) ส่วนการเรียนในช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) ให้จัดเป็นรายภาคและคิดน้ าหนักของรายวิชา
เป็นหน่วยกิต โดยให้ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนัก 1 หน่วยกิต 

1.7 การจัดการเรียนรู้เน้นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ทั้งภายในกลุ่ม    
และบูรณาการข้ามกลุ่ม  รวมทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย การก าหนดปัญหา          
ให้มีการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติทั้งแบบท า
คนเดียวและเป็นทีม ครูเป็นผู้เสนอแนะและให้การช่วยเหลือ โดยเรียนรู้และศึกษาวิจัยกับผู้เรียน 

1.8 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ 
1.8.1 ช่วงชั้น ป.1 - 3 เน้นทักษะพ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารและ

คิดค านวณ  คิดวิเคราะห์และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลัก ไม่ควรใช้เวลาเรียนมากให้เรียนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน 

1.8.2 ช่วงชั้น ป.4 - 6 จัดการเรียนรู้คล้ายช่วงชั้นปีที่ 1 แต่เพ่ิมให้
เลือกเรียนเรียนได้สนองความสนใจ  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สร้างผลงานด้วยตนเอง 

1.8.3 ช่วงชั้น ม.1 - 3 มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้ทักษะที่สูงและ
ซับซ้อนขึ้น  เพื่อศึกษาความถนัด  ความสนใจ  เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อและเข้าสู่วงการอาชีพ 

1.8.4  ช่วงชั้น ม.4 - 6 จัดการเรียนรู้เฉพาะทางมากขึ้น เน้นการ
เรียนรู้ที่ลุ่มลึก เพ่ือสนองความถนัด ความสนใจ เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 

ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้อง
พัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้เพิ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ ดังนี้ 

1. เน้นให้มีความหลากหลาย เพ่ือค้นคว้ามากกว่าเป็นสื่อประจ ารายวิชา 
2. เป็นสื่อที่จัดหา จัดท าจากท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เป็ น แห ล่ งการ เรี ย น รู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ งที่ ต้ อ งก ารจะ เรี ย น รู้               

เช่น  ห้องสมุด สถานประกอบการ หรือสถานที่ส าคัญต่าง ๆ 
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2. แนวทางการจัดหลักสูตรของสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์อ่ืน ๆ               

ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาที่เป็น
พ้ืนฐาน และรายวิชาที่ต้องการเพ่ิมเติม เป็นรายปีหรือรายภาค และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถานศึกษาจะต้องจัดท าสาระและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ โดยน ามาตรฐานการเรียนช่วงชั้น
ของกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่เป็นแกนกลางมาวิเคราะห์ จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความหวัง หรือผลการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค เวลาเรียน และหน่วยกิต (ม.4 - 6) ค าอธิบายรายวิชา หน่วย
การเรียนรู้ พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือน าไปจัดการเรียนรู้ต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) กล่าวถึง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาว่า จากแนวคิด “การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม  
สามารถพ่ึงตนเอง ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง และสิ่งแวดล้อม สู่การจัดหลักสูตร
ขั้นพ้ืนฐาน” 

2.1 ยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ โดยสถานศึกษาเป็นผู้สร้างสาระการเรียนรู้รายภาคและรายปี ก าหนดเป้าหมายและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เลือก มีความยืดหยุ่นใน
การที่สถานศึกษาจะบริหารจัดการ ในสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน และเลือกในเรื่องเวลาเรียนได้ 

2.2 ทุกส่วนในสังคมมีส่วนในการจัดการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และก ากับโรงเรียนตามธรรมนูญ
สถานศึกษา โดยองค์กรภายนอกมีบทบาทในการก ากับ และประเมินคุณภาพการศึกษา 

2.3 มีความสมดุลทั้งสาระการเรียนรู้ เวลา และเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนในลักษณะองค์รวมให้มีความสมดุลในทุกช่วงชั้นของการจัดการศึกษา และมี
ความพอดีระหว่างการเป็นผู้น ากับการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการท างานเป็นหมู่คณะกับ
ความสามารถในการด ารงตนอย่างปัจเจกบุคคล เสรีภาพและความรับผิดชอบ สมรรถนะในการ
แข่งขันกับความสมถะ การเห็นคุณค่าของวิทยาการสมัยใหม่กับความชื่นชมในภูมิปัญญาดั้งเดิ ม     
การเพิ่มพูนทักษะและความสามารถเฉพาะทางกับการเพ่ิมพูนสุนทรียภาพและความรอบรู้ในภาพรวม  
โดยเน้น Capablity Model มากกว่า Knowledge Model ทั้งนี้โดยเน้นพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ 

2.4 มีความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา คนปกติและผู้ด้อยโอกาส
มีความเสมอภาคในการเรียนร่วมกัน ผู้ที่จบหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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2.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ตลอดชีวิต  
และการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สั่งสมองค์ความรู้ มีความก้าวหน้า
ในอาชีพ และการด ารงชีวิต  

2.6 เสริมสร้างเอกภาพของชาติ มีความพอดีระหว่างความเป็นไทยและ
ความเป็นสากล 

2.7 เปิดโอกาสให้มีการถ่ายโอนผลการเรียนรู้จากในระบบ นอกระบบ                   
และการศึกษาตามอัธยาศัย  รวมทั้งการเทียบโอนประสบการณ์ 

2.8 มุ่งให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี       
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. ความเชื่อมโยงของหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 27 ได้ก าหนดให้มีการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าสาระของหลักสูตรเป็นส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ดังนี้ 

ส่วนกลาง >>   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   >>   คู่มือกลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   >>   เอกสารประกอบหลักสูตรอื่น ๆ 

    สถานศึกษา >>   จัดท าสาระหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคมโดยก าหนด 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา/ธรรมนูญสถานศึกษา 
- ทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- จัดท าสาระการเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา

ต่าง ๆ   
- ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผล

การเรียนรู้ 
4. กรอบการจัดท าท าหลักสูตรสถานศึกษา ภาพที่ 2.3 
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5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.3  กรอบการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (นิคม ชมพูหลง, 2545 อ้างถึงใน ธีระ รุญเจริญ,   

2550) 
 
5.  แนวการจัดท าสาระของหลักสูตร 
 การจัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษาเป็นกิจกรรมหลักที่มีความส าคัญ                    

ในการด าเนินการยึดแนวทางดังนี้ 
5.1 การก าหนดความคาดหวังหรือผลการเรียนรู้รายปี 
5.2 ก าหนดสาระของการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 
5.3 ก าหนดเวลา และหน่วยกิต (ส าหรับช่วงชั้นที่ 4 ม.4 - 6) 

 
ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรในเร่ืองต่อไปนี้ 
วิสัยทัศน์ 
จุดหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
อื่นๆ 
 

คณะอนุกรรมการ 

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
จุดหมาย 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
อื่นๆ (สถานศึกษาก าหนดเพิ่มเตมิ 
นอกเหนือจากองค์ประกอบเหล่านี้) 

 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

 
 

จัดท ารายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 
ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี 
ก าหนดเวลาและ/หรือจ านวนหน่วยกิต 
จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ 

คณะอนุกรรมการ 

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ 
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5.4 จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
5.5 จัดท าหน่วยการเรียนรู้ เป็นลักษณะองค์รวม เพ่ือการบูรณาการ      

โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย 
5.5.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
5.5.2 สาระการเรียนรู้ 
5.5.3 จ านวนเวลา 

5.6 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของ 
5.6.1 ผู้สอน 
5.6.2 ผู้เรียน 

6. กระบวนการส าคัญของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยแนวทาง หลักการ                

และกระบวนการที่ดี จึงจะท าให้ได้หลักสูตรบรรลุตามเจตนาและความคาดหวัง  กระบวนการในการ
ด าเนินการจัดท าหลักสูตรเริ่มจากการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แล้วก าหนดจุดหมาย  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงมาจัดท าโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนั้นจึง
จัดหน่วยและแผนการเรียนรู้ และวางแนวทางการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักสูตรที่สร้างขึ้น    
ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2.4 ในเรื่องกระบวนการจัดท าหลักสูตรมีขั้นตอนในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน
หลัก  คือ 
    ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร โดยคณะกรรมการการหลักสูตรวิชาการของ
สถานศึกษา  จ าเป็นต้องน าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดหมาย  โครงสร้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และผู้เรียน 
    ขั้นตอนที่  2 ก าหนดสาระของหลักสูตร เมื่อสถานศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์  จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การก าหนดสาระของหลักสูตร ซึ่งด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
    ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดแผนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา    
เพ่ือช่วยให้การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ประสบผลส าเร็จตามจุดหมายที่ตั้งไว้ แผนการบริหาร
จัดการหลักสูตร จึงเป็นการก าหนดกิจกรรมการน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุผลสูงสุดในช่วงต่อไปนี้ 
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1. การบริหารงานวิชาการ 
1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ แหล่งการ

เรียนรู้ 
1.2 การวัดผล และประเมินผล 
1.3 การบูรณาการ 
1.4 การจัดการโครงงาน 
1.5 การให้การบ้าน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 

 
ภาพที่ 2.4  กระบวนการจัดท าหลักสูตร 

 
2. การใช้ทรัพยากร การจัดปัจจัย และสภาพต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  

2.1 การใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน เป็นต้น 

2.2 การจัดตารางสอนของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 

จุดหมาย 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 

รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนรู้ 
- หน่วยการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
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3. การก าหนดโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ เช่น  โครงการ
ปลอดสารเสพติด โครงการส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมการน าภูมิปัญญา หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียน 

  ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  สถานศึกษาน าข้อมูลรายละเอียดที่ได้จัดท าวิสัยทัศน์ จุดหมาย 

โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียน/ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายปีหรือรายภาค ค าอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา มาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
(2552) ได้ก าหนดภารกิจของการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หมายถึง รายละเอียดของข้อมูลสารสนเทศ 
รวมทั้งเนื้อหาองค์ความรู้ที่เก่ียวกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพอิสระ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนสภาพปัญหาและสิ่งที่ควรได้รับการถ่ายทอดพัฒนาใน
ชุมชนและสังคมนั้น ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น
ของตนเอง ซึ่งมีแนวทางในการจัดท าสาระท้องถิ่น ดังนี้ 

 1. ศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไดก้ าหนดไว้ 

 2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือก าหนดจุดเด่นหรือจุดด้อยของ
สถานศึกษา 

 3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือน าเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าสาระท้องถิ่นของสถานศึกษา 

 4. จัดท าสาระท้องถิ่นในลักษณะเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม  
 ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหรือ
การด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดท าไว้ 

 2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือก าหนดจุดเน้นหรือประเด็นที่
สถานศึกษาให้ความส าคัญ 
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3.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

4.  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาเพ่ือน าไปจัดท า
รายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติมจัดค าอธิบายในรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ประเมินผลและปรับปรุง 

5. ผู้บริหารศึกษาอนุมัติ 
สรุปได้ว่า การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า
ขึ้น และก าหนดจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน                            
เพ่ือน ามาจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการ
เรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน 

 2.3.5.2  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
  ความจ าเป็นของการวางแผนงานวิชาการ 

สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการวางแผนงานวิชาการ เนื่องจากองค์ประกอบที่
ส าคัญ 2 ประการ คือ องค์ประกอบภายนอกสถานศึกษา และองค์ประกอบภายในสถานศึกษา                    
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553) 

1. การวางแผนงานวิชาการและองค์ประกอบภายนอกสถานศึกษาที่มี
ผลกระทบต่องานวิชาการดังนี้ 

1.1  การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท าให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้น งานวิชาการของสถานศึกษา จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน
หลักสูตรและการสอนเนื้อหาวิชาใหม่ ๆ การน านวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เครื่องมือและอุปกรณ์การสอน เป็นต้น 

1.2  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความเป็นตัวเมืองเพ่ิมขึ้น 
สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหาขึ้น หลักสูตรและการสอนจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

1.3   การเปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้พลังงาน พลังงานในโลกลด
น้อยลง แต่ประชากรโลกใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นมีผลต่อการด ารงชีวิต พลังงานหลักที่ใช้ คือ น้ ามัน 
ประเทศไทยไม่ใช่แหล่งผลิตน้ ามัน เราต้องซื้อและใช้พลังงานจากประเทศอ่ืนในปริมาณมาก ท าให้เกิด
การเสียดุลการค้า มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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1.4   การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม และการ
ก้าวไปสู่สังคมข่าวสาร ท าให้การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพสังคม และการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น รวมทั้งวิธีการในการด าเนินชีวิตจากสังคมชนบทสู่สังคม
เมือง  เป็นความจ าเป็นของสถานศึกษาที่จะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร และการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

2.   การวางแผนงานวิชาการภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจ าเป็นต้องมี
การวางแผนเพ่ือการบริหารงานวิชาการภายในสถานศึกษา คือ 

2.1   ความจ าเป็ นต้องก าหนดจุดมุ่ งหมายและเป้ าหมายของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นทิศทางในการท างาน ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของ
สถานสถานศึกษา ผู้บริหารและครูต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพ่ือที่จะได้ท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ 
การวางแผนงานวิชาการจะช่วยให้สถานศึกษาสามารถก าหนดจุดมุ่งหมาย  และเป้าหมายในการ
ท างาน 

2.2  ความต้องการประเมินผลงาน ในการท างานนั้น บุคคลต้องทราบ
ผลส าเร็จของงาน การวางแผนจะเป็นตัวก าหนดทั้งเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมี
วิธีการในการวัดและประเมินการปฏิบัติงานของทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้บริหาร 

2.3   ความต้องการความร่วมมือในการท างาน สถานศึกษาจะ
ด าเนินการไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย การวางแผนจะช่วยรวมกลุ่มพลัง
ภายในสถานศึกษาเพ่ือการท างานร่วมกัน โดยช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

งานที่จ าเป็นต้องวางแผนงานวิชาการของสถานศึกษา โดยทั่วไปงานส าคัญ
ด้านวิชาการท่ีควรวางแผน  มีดังนี้ 

1. การวางแผนจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียน จ าแนกตาม
โปรแกรมการศึกษา การเรียนระบบหน่วยกิต ซึ่งมีทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก ท าให้มีจ านวนนักเรียน
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาไม่เท่ากัน การที่นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนและถอนการ
ลงทะเบียนได้ ท าให้เกิดแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจ านวนผู้ลงทะเบียนในวิชาต่าง ๆ     
การคาดคะเนจ านวนผู้เรียนในแต่ละวิชา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเตรียมการในด้านอ่ืน ๆ เช่ น   
การจัดอาจารย์เข้าสอน การจัดตารางสอน ฯลฯ 

2. การวางแผนด้านครูอาจารย์ ความพร้อมในการท างานของครูอาจารย์          
เป็นเรื่องส าคัญเพราะงานหลักของสถานศึกษาก็คือ การเรียนการสอน ความส าเร็จของโปรแกรม
การศึกษาจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูอาจารย์ การมอบหมายงานให้ครูอาจารย์จึงเป็นงานของการ
วางแผนในด้านนี้ เทคนิคที่ใช้มอบหมายงานให้ครูอาจารย์ อาศัยหลักความสอดคล้องระหว่าง
ความสามารถและความสนใจอาจารย์แต่ละคนกับหน้าที่นั้น ๆ   
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3. การวางแผนทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรทางกายภาพ ได้แก่ ตึก
อาคาร  ครุภัณฑ์ และวัสดุภัณฑ์ ซึ่งแต่ละลักษณะจะมีขั้นตอนการวางแผน ดังนี้ 

3.1  การใช้ตึกอาคาร ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
3.1.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตึกอาคาร 
3.1.2  การก าหนดหน้าที่หรือกิจกรรมของแนววิชาการแต่ละภาค

การศึกษา โดยเฉพาะวิชาที่เปิดสอน 
3.1.3  ประมาณการจ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาต่าง ๆ 
3.1.4  พิจารณาการวางแผนการใช้อาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.2 การวางแผนการใช้ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์         
ซึ่งมีลักษณะถาวรและมีอายุการใช้งานยืนยาว การวางแผนการใช้ครุภัณฑ์ สถานศึกษามักจะยึดถือ
วิธีการจ าแนกประเภทครุภัณฑ์ชนิดเดียวกัน โดยยึดถือวิธีการใช้การจ าแนกครุภัณฑ์ ซึ่งส านัก
งบประมาณใช้อยู่มี 13 ประเภท คือ 

3.2.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ม้านั่ง ตู้ เอกสาร 
เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องอัดส าเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

3.2.2 ค รุ ภั ณ ฑ์ ย าน พ าห น ะแ ล ะข น ส่ ง  ได้ แ ก่  ร ถ ย น ต์ 
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

3.2.3 ครุภัณฑ์เกษตร ได้แก่ เครื่องพรวนดิน กรรไกรตัดกิ่งไม้ 
เป็นต้น 

3.2.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่ รถบรรทุก รถกวาดถนน เป็นต้น 
3.2.5 ครุภั ณ ฑ์ ไฟ ฟ้ าและวิท ยุ  ได้ แก่  เค รื่ อ งขยาย เสี ย ง        

เครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน เครื่องรับวิทยุ เครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น 
3.2.6 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่าย 

ภาพยนตร์  เครื่องฉายภาพยนตร์   
3.2.7 ครุภัณ ฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์  ได้ แก่  กล้อง

จุลทรรศน์เครื่องวัดแสง เป็นต้น   
3.2.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ เครื่องตัดหญ้า ตู้เย็น เป็นต้น 
3.2.9 ครุภัณ ฑ์ โรงงาน  ได้ แก่  แท่น พิมพ์  เครื่ องตัด โลหะ 

เครื่องจักรไอน้ า  เป็นต้น 
3.2.10 ครุภัณ ฑ์ กีฬ า  ได้ แก่  เห ล็ กยกน้ าหนั ก  จั ก รยาน         

โต๊ะเทเบิลเทนนิส เป็นต้น 
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3.2.11 ครุภัณ ฑ์ สนาม  ได้ แก่  เต็ นท์  เค รื่ อ ง เจาะส ารวจ       
กล้องส่องทางไกล เป็นต้น 

3.2.12 ครุภัณฑ์ดนตรี ได้แก่ เครื่องดนตรีที่มีราคาชิ้นละเกินกว่า 
1,000 บาทขึ้นไป 

3.2.13 ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 
   การวางแผนครุภัณฑ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ส ารวจจ านวนครุภัณฑ์ จ าแนกตามประเภท ซึ่งอยู่ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามลักษณะงาน 

2. ส ารวจการใช้ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จ าแนกตามจุดมุ่งหมายของ
การใช้ 

3. การวางแผนการใช้ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3  การวางแผนการใช้วัสดุภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของซึ่งโดย

สภาพย่อมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาสั้น ๆ รวมทั้งสิ่งของที่ต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ตามวิธีการของส านักงานงบประมาณ แบ่งวัสดุภัณฑ์เป็น 11 ประเภท คือ 
   3.3.1  วัสดุส านักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึก แฟ้ม ดินสอ เป็นต้น 
   3.3.2  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เป็นต้น 
   3.3.3  วัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ ายาดับกลิ่น 
เป็นต้น  
   3.3.4  วัสดุเครื่องบริโภค ได้แก่ น้ าดื่ม อาหาร เป็นต้น 
   3.3.5  วัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู สี อิฐ เป็นต้น 
   3.3.6  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ 
เป็นต้น 
   3.3.7  วัสดุเชื้อเพลิงแบบหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล ถ่าน เป็นต้น 
   3.3.8  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ 
แอลกอฮอล์ เป็นต้น  
   3.3.9  วัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็นต้น 
   3.3.10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียน 
โปสเตอร์ เป็นต้น   
   3.3.11 วัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ รองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น
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ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการวางแผนงานด้านวิชาการ 
ดังนี้ 

1.  วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูลและก ากับ ดูแล นิเทศและ
ติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน วัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 สรุปได้ว่า การวางแผนงานด้านวิชาการ หมายถึง สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือเป็นทิศทางในการท างาน โดยการรวบรวมข้อมูลและ
ก ากับ ดูแล นิ เทศ และติดตามเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน                  
การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา       
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัย และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 2.3.5.3  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  จุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา อยู่ที่การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดและการด าเนินการเรียนการสอนจะเป็นไปด้วยดี ก็ด้วยการวางแผนการ
บริหารงานด้วยความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา โดยเฉพาะครูอาจารย์ซึ่งเป็นตัวจักรส าคัญ   
ที่จะท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ 

  งานการจัดและการด าเนินการด้ านการเรียนการสอน  (ปรียาพร            
วงศ์อนุตรโรจน์,  2553) 

1. การจัดประมวลการสอน (Syllabus) หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาไว้    
จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการโดยความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการและครูอาจารย์   
ในการจัดท าโครงสร้างรายวิชา  การจัดท าประมวลการสอนหรือโครงการสอนนี้จะวางเป็นภาค
การศึกษา  โดยเฉพาะวิชาที่มีหน่วยกิต และสามารถเรียนจบในแต่ละภาคการศึกษา  

1.1 ความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดท าประมวลการสอนมีดังนี้ 
1.1.1 เพ่ือช่วยให้การสอนได้มีระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน   
1.1.2 ช่วยให้ผู้สอนไม่ลืมและไม่สอนซ้ า 
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1.1.3 ได้มีการวางแผนกิจกรรม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นใน
การสอน 

1.1.4 ได้มีการจัดล าดับประสบการณ์ และมีระเบียบ 
1.2 สิ่งที่ควรค านึงในการจัดท าประมวลการสอน 

1.2.1 เนื้อหาที่เรยีนควรก าหนดให้เหมาะสมกับวัย  
1.2.2 ส ารวจจ านวนวันในแต่ละสัปดาห์ตามที่สอน เพราะจะ

ทราบว่ามีวันหยุด หรือกิจกรรมอ่ืนที่ท าให้การสอนขาดหายไป 
1.2.3 ควรหาแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในโรงเรียนและภายนอก

โรงเรียน 
1.2.4 การเชิญวิทยากร 
1.2.5 ทัศนอุปกรณ์  เครื่องจักรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเรียน    

การสอน 
1.2.6 วิธีการและเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

1.3   รายละเอียดของการประมวลการสอน มีดังนี้ 
1.3.1  รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงที่เรียนทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติ 
1.3.2  รายวิชาโดยสังเขปตามหลักสูตร 
1.3.3  ความมุ่งหมายท่ัวไปของรายวิชา 
1.3.4 ความมุง่หมายเฉพาะในแต่ละหัวข้อ 
1.3.5  เนื้อหาของประมวลการสอนจะประกอบด้วย ความรู้และ

ความสัมพันธ์กับความรู้อ่ืน ๆ ที่นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนรู้ ทักษะ และการปฏิบัติที่จ าเป็นใน
รายวิชานั้น รวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1.3.6  กระบวนการสอน ได้แก่ วิธีสอน กิจกรรมในการเรียนการ
สอน ที่จะให้เกิดความรู้ ทักษะปฏิบัติ และเจตคติ 

1.3.7 อุปกรณ์การสอน รวมทั้งต ารา และหนังสือค้นคว้าที่จ าเป็น 
1.3.8  การทดสอบและการวัดผลการเรียน 
1.3.9  หนังสืออ่านประกอบ และหนังสือที่จะเป็นเอกสารอ้างอิง 
1.3.10 แหล่งที่จะหาความรู้ เช่น ห้องสมดุ พิพิธภัณฑ์ 

   2.   การจัดแผนการเรียน สถานศึกษาต้องจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความถนัด ตามความสนใจ และความสามารถ       
แผนการเรียน เป็นการก าหนดรายวิชาให้เรียนมีวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรีอย่างมี
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จุดมุ่งหมาย เป็นหน้าที่ของฝ่ายวิชาการที่จะต้องศึกษาโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาต่าง ๆ         
ในหลักสูตรให้เข้าใจโดยละเอียด 
   2.1  การจัดแผนการเรียนควรอาศัยข้อมูลต่อไปนี้ 
    2.1.1 มีการส ารวจสภาพท้องถิ่น อุตสาหกรรม และความ
ต้องการของผู้ปกครอง 
    2.1.2 มีการส ารวจความต้องการของนักเรียนนักศึกษา 
    2.1.3 มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 
    2.1.4 มีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา การเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ห้องเรียน โต๊ะเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องคหกรรม เป็นต้น 
    2.1.5  มีการน าผลการสรุปต่าง ๆ มาสรุปวิเคราะห์ หาแนวทาง
เพ่ือน าไปสู่การจัดแผนการเรียนของผู้เรียน 
    2.1.6 น าแผนการเรียน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่
เปิดสอน จากการประชุมพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
    3. การจัดตารางสอน ตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา และเวลาที่จะเรียน
โดยละเอียดประจ าวันต่อสัปดาห์ 
        3.1   สิ่งที่ควรค านึงถึงในการจัดตารางสอน 
     3.1.1 เค้าโครงของหลักสูตร การแบ่ งหมวดวิชา วิชาบั งคับ       
วิชาเลือก วิชาเลือกเสรี แต่ละวิชาต้องให้ห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในลักษณะใดบ้าง 
     3.1.2  จ านวนนักเรียนนักศึกษา ที่จะลงทะเบียนในวิชาแต่ละวิชา 
และจัดเป็นกี่ห้อง 
     3.1.3 ระยะเวลาหรือคาบชั่วโมงในการสอนแบ่งเป็นกี่คาบ คาบละ
กี่นาที   
    3.1.4  จ านวนห้องเรียนและขนาดของห้องเรียน รวมทั้งลักษณะ
ห้องเรียนที่ใช้ 
     3.1.5  จ านวนครูอาจารย์ที่จะรับผิดชอบในแต่ละวิชา 
     3.1.6 วิทยากรพิเศษ และความสะดวกในการเชิญมาสอน 
     3.1.7 ภาระงานสอนของครูแต่ละคน 
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   3.2   ประโยชน์จาการน าข้อมูลมาใช้ในการจัดตารางสอน 
    3.2.1  ครูอาจารย์สามารถสอนวิชาที่ตนเองถนัด โดยการถาม
ความสมัครใจและความต้องการที่จะสอนของครูอาจารย์ 
     3.2.2  ภาระของงานสอนของครูอาจารย์ไม่เหลื่อมล้ ากัน หากครู
อาจารย์มีหน้าที่ในด้านอ่ืน  ก็จะได้มอบหมายงานสอนให้ลดลง 
     3.2.3 นักเรียนนักศึกษาได้เลือกวิชาที่ตนเองถนัด และเหมาะสม 
     3.2.4  วิทยากรพิเศษได้มาสอนตามเวลาที่ต้องการ 
     3.2.5 สื่อการสอนสามารถน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม และท่ัวถึง 
     3.2.6 ห้องเรียนเพียงพอและมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
   3.3   หลักในการจัดตารางสอน มีดังนี้ 
    3.3.1  ในการจัดตารางสอนควรค านึงถึงความสอดคล้อง และจัด
ให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกลงทะเบียนเรียนตามความถนัดและเรียนได้
ครบตามหลักสูตร 
     3.3.2 มีการพิจารณา วิเคราะห์เนื้อหาและธรรมชาติของแต่ละ
รายวิชาในการจัดตารางสอน เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการเรียนของนักเรียน ไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเครียด
หรือเหนื่อยล้ามากเกินไป และไม่ให้ผลของวิชาหนึ่งกระทบกับอีกวิชาหนึ่ง 
     3.3.3 จัดให้ผู้ เรียนได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าเพ่ือเป็นการพัฒนา
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
     3.3.4 จัดรายวิชาที่มีเนื้อหาความรู้ที่เน้นทฤษฎีและมีการค านวณ
ไว้ในตารางเรียนภาคเช้ามากกว่าภาคบ่าย 
    3.3.5 ควรค านึงถึงครูอาจารย์ในเรื่องของความสะดวกที่จะสอน 
เรื่องเวลาว่างทีต่รงกัน เรื่องการประชุมหารือในภาควิชาหรือแผนกวิชาของตนเอง เป็นต้น 
   3.4   ความสัมพันธ์ระหว่างตารางสอนกับการบริหารงานของ
สถานศึกษา 
     3.4.1  การบริหารงานด้านครูอาจารย์  การจัดตารางสอนมี
ความสัมพันธ์กับภาระงานของครูอาจารย์ โดยทั่วไปควรจะพิจารณาถึงภาระงานของครูอาจารย์      
เช่น เวลาที่ครูอาจารย์ใช้ในการท างานอ่ืน นอกเหนือจากงานสอน การมีงานด้านบริหารหรืองาน
พิเศษอ่ืน ฯลฯ 
     3.4.2  การจดัอาคารสถานที่เรียน ตารางสอนมีส่วนในการก าหนด
ห้องเรียนลักษณะต่าง ๆ ในอาคารเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การใช้อาคารเรียนควรค านึงถึง
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ความสามารถ และความเหมาะสม จ านวนนักเรียนนักศึกษา ลักษณะวิชา และพยายามใช้ห้องเรียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     3.4.3  การจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการสอน ตารางสอนจะ
เป็นตัวก าหนดว่า ใครจะเป็นผู้ใช้ ใช้เมื่อใด และใช้อย่างใด 
     3.4.4  การจัดอ านวยความสะดวกให้นักเรียนนักศึกษาและครู
อาจารย์ ตารางสอนจะก าหนดเวลาพักในแต่ละคาบชั่วโมง เวลาอาหารกลางวัน ตลอดจนการจัด
กิจกรรมอ่ืน ๆ    
     3.4.5  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถจะน าตารางสอนมาเป็น
ตัวก าหนดแผนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เช่น เวลาว่างของนักเรียนนักศึกษา เวลาว่างของครู 
ภาระงานสอนของครูอาจารย์ การจัดประชุมครู รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในสถานศึกษา 
   4. การจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนในระดับการศึกษาชั้นต้น จะแบ่งกลุ่ม
นักเรียนได้ดังนี ้ 
   4.1   การจัดกลุ่มตามความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยพิจารณา
จากผลการเรียนของนักเรียน โดยจัดเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนสูง การดูผลการเรียนของนักเรียนจะ
พิจารณาจากแต่ละวิชาหรือคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา 
   4.2   การจัดแบ่งตามรายชื่อ จัดโดยการคละกันไปตามบัญชีรายชื่อ 
บางครั้งก็เป็นเรื่องการเรียงตามล าดับของชื่อนักเรียน โดยไม่ค านึงถึงความสามารถพิเศษของนักเรียน 
   4.3   จัดตามวิชาที่เป็นความสามารถพิเศษที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน 
เช่นนักเรียนประเภทกีฬา นักเรียนประเภทดนตรี นักเรียนเกษตรกรรม นักเรียนอุตสาหกรรม เป็นต้น       
   4.4 จัดแบบผสมผสาน กล่าวคือ บทเรียนกลุ่มเดียวบางครั้งก็เรียน
วิชาเดียวกัน แต่ถ้าเป็นวิชาเลือกก็จะไปเรียนรวมกับผู้เรียนวิชาเลือกนั้น ๆ 
   5.   การจัดครูอาจารย์เข้าสอน การจัดครูอาจารย์เข้าสอนเป็นงานของฝ่าย
วิชาการ การพิจารณาความเหมาะสมและถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การด าเนินงานของการจัดครู
อาจารย์เข้าสอน มีดังนี้ 
   5.1   การส ารวจความพร้อมของบุคลากรด้านครูอาจารย์ ก่อนเปิด
หลักสูตรใหม่หรือเปิดแผนการสอนเพิ่ม 
   5.2  ส ารวจภาระงานของครูอาจารย์ 
   5.3   ส ารวจคุณสมบัติของครูอาจารย์  เช่น  วุฒิ  ประสบการณ์       
ความช านาญในด้านการสอนของแต่ละวิชา 
   5.4   จัดตามความพร้อมของครูผู้สอน เช่น ความถนัด และความ
ต้องการในการสอน 
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   5.5  การแก้ไขปัญหาการขาดครูอาจารย์ 
    5.5.1  ให้ครูอาจารย์ได้ไปฝึกอบรมในบางรายวิชาที่ขาดแคลนครู
อาจารย์ที่จะสอน 
    5.5.2  จัดบุคลากรฝ่ายอ่ืนให้ช่วยสอน เช่น บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการ
สอน 
    5.5.3  จัดรวมกลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
    5.5.4  จัดมหาวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน 
   5.6   จัดครูอาจารย์เข้าสอนแทน เมื่อครูอาจารย์ไม่มาสอน 
   สิ่งที่ควรค านึงถึงในการจัดครูอาจารย์เข้าสอน ควรจะได้ค านึงถึงภาระ
งานของครูอาจารย์  โดยทั่ วไปสถานศึกษานั้นจะมอบหมายงานอ่ืนให้อาจารย์รับผิดชอบ               
เช่นงานธุรการ งานเป็นกรรมการเฉพาะกิจ และงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะมอบหมายให้
ผู้บริหาร จึงจ าเป็นต้องพิจารณาจัดแบ่งงานให้สมดุลกัน โดยมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

5.6.1 เวลาที่ครูต้องเสียไปในการเตรียมการสอน โดยเฉพาะถ้า
เป็นงานสอนในวิชาใหม่ที่ยังไม่เคยสอนมาก่อน 

5.6.2 ลักษณะของวิชาที่สอน หมายถึง วิชาที่เป็นทฤษฎีแบบเป็น
ภาคปฏิบัติการใช้เวลาในการตรวจงาน ตรวจแบบร่างหรือโครงงาน 

5.6.3 ลักษณะของนักเรียนนักศึกษาที่ เรียน หากเป็นผู้ เรียน              
ที่อ่อน มีพ้ืนฐานการเรียนที่แตกต่างกัน  ก็จะใช้เวลาเพิ่มหรือสอนซ่อมเสริม 

5.6.4 งานและกิจกรรมอ่ืนพิเศษนอกเหนือการสอน เช่น การจัด
นิทรรศการ การจัดที่โครงการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

5.6.5 ความช านาญ และประสบการณ์การสอนของครูอาจารย์        
ครูอาจารย์ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์การสอนมากจะเตรียมการสอนน้อย และมีความมั่นใจใน
การสอน 

6. การสอนซ่ อมเสริม  การสอนซ่ อมเสริมเป็ นการสอนกรณี พิ เศษ 
นอกเหนือไปจากการสอนตามแบบแผนปกติ เพ่ือแก้ไขบกพร่องของนักเรียน 

 6.1   การสอนซ่อมเสริมมี 4 ลักษณะ คือ 
  6.1.1 สอนซ่อมเสริมก่อนการเรียนการสอน เป็นการสอนปรับพื้น

ฐานความรู้ของนักเรียน นักศึกษาก่อนจะเข้าสู่หลักสูตร มักจะน ามาใช้เมื่อได้รับนักเรียนนักศึกษาใหม่
จากสถานศึกษาแตกต่างกัน ท าให้พ้ืนความรู้เดิมแตกต่างกันไป จึงจ าเป็นต้องสอนซ่อมเสริมมักจะเป็น
การเรียนในหมวดวิชาบังคับท่ีต้องเรียนร่วมกัน 
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  6.1.2 สอนซ่อมเสริมขณะที่ท าการสอน เป็นการพบข้อบกพร่อง
ของนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าใจบทเรียนบางตอน จึงท าการสอนซ่อมเสริมเพ่ือจะได้ติดตามการเรียน
ต่อไปได้ทันและเข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอน 

  6.1.3 สอนซ่อมเสริมรายวิชาเพ่ือสอบแก้ตัว เมื่อมีการวัดผลใน
วิชาแล้ว ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดมีจุดประสงค์บางจุดประสงค์ที่ไม่ผ่าน จึงจ าเป็นต้องซ่อม
เสริมเพ่ือจะได้สอบแก้ตัวใหม่ 

  6.1.4 สอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่ฉลาด หรือเรียนเร็ว 
นักเรียนบางคนมีสติปัญญาสูง ควรสอนซ่อมเสริมเพื่อจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 

6.2   วิธีการจัดสอนซ่อมเสริมในสถานศึกษาท าได้ดังนี้ 
  6.2.1 เมื่อครูอาจารย์พบข้อบกพร่องจากการสังเกตพฤติกรรม        

การแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาทั้งในห้องเรียน หรือนอกห้องเรียนสามารถสอนซ่อมเสริมได้ 
  6.2.2 เมื่อครูพบข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ผล การประเมินที่

ปรากฏในการวัดผล ควรจะได้สอนซ่อมเสริมได้ในจุดที่นักเรียนนักศึกษาอ่อน เพ่ือช่วยในการเรียนรู้
ของนักเรียนนักศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา ดังนี้ 

1.  จัดท าแผนการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.  จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น ตามแนวปฏิรูป

การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
4.  จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.  ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน

พิการด้อยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา หมายถึง การจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกช่วงชั้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนา
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2.3.5.4  การพัฒนาหลักสูตร 
     กุลชญา เที่ยงตรง (2550) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับ

ขยายหรือสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางในข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความสามารถให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาเต็มศักยภาพ น าความรู้สู่การปฏิบัติได้ซึ่ง
สถานศึกษาเป็นผู้วางแผนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือน าไปพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้หลักสูตรสถานศึกษายังมี
ความส าคัญ คือ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้เพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550) กล่าว่า การพัฒนาหลักสูตร 
หมายถึง กระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรที่มี
อยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตร จะกล่าวถึงตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร การด าเนินการร่างหลักสูตร การก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร การก าหนด
เนื้อหาหรือสาระของหลักสูตร การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ก าหนดการวัดและการ
ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร 

   สั นติ  บุญ ภิ รมย์  (2552) กล่ าวว่ า  การ พัฒ นาหลั กสู ตร ห มายถึ ง          
ความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษาที่พยายามพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงงานในด้านต่าง ๆ    
เช่น การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม   
ทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ในสถานศึกษา   
มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้เกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

   รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง 
วิธีการหรือกระบวนการของการตัดสินใจหาทางเลือกทางการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนทางการเรียนการสอนไปในทางทีดีขึ้น เพ่ือให้เหมาะกับผู้ เรียน และสถานศึกษา         
โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

   กู๊ด (Good, 1973  อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554) ได้ให้ความเห็น
ไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การปรั บปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร                
การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ งเพ่ือให้ เหมาะสมกับสถานศึกษา 
จุดมุ่งหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสอนรวมทั้งการประเมินผล ส่วนค าว่า การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร หมายถึง การแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่ 

   หลักสูตรเป็นข้อก าหนดและแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้และน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยใน
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พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดเรื่องหลักสูตรไว้ในหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาโดย
ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน       
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือ
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ (มาตรา 27) นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดไว้ว่า
หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพสาระหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ
และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม  
และความรับผิดชอบต่อสังคม (มาตรา 29) เพ่ือให้สอดคล้องและสนองสาระที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่ งที่ วก 1166/2544  
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยก าหนดหลักการของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 

1.  เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นการศึกษาที่ให้ความส าคัญกับประชาชน เพ่ือปวงชนในประเทศ  
ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาชน 

3.  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ไม่หยุดนิ่งและอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ  

4.  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุม สามารถจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบทุก
กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ได ้

ทาบา (Taba, 1962) ได้ให้ขั้นตอนในการออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้เป็นระบบและประสิทธิภาพไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การวิเคราะห์ความต้องการ 
2.  ตั้งวัตถุประสงค ์
3.  เลือกเนื้อหาวิชา 
4.  รวบรวมเนื้อหาให้เป็นระบบ 
5.  เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
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6.  จัดระบบประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
7.  ตั้งเกณฑ์การประเมินผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

(2552) ได้ก าหนดภารกิจของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
1.  ศึกษาวิเคราะห์ เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544          

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และกรอบสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2.  ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและภูมิภาค 
ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสภาพปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 

3. วิเคราะห์สภาพสังคม สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพการศึกษา  
เพ่ือร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

4. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 หรือมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 

5.  จัดท าหลักสู ตรสถานศึ กษา ที่ สอดคล้ องกับสู ตรแกนกลางของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

6.  ขอความเห็นชอบใช้หลักสูตรสถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

7.  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 

8.  การบูรณาการภายในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการ
เฉพาะเรื่องตามลักษณะสาระการเรียนรู้ การบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีและธรรมชาติของผู้เรียน 

9.  ประเมินผล ตรวจสอบการใช้หลักสูตรและพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร 
ดังนี้ 

1.  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น 
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2.  จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

3.  จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. เพ่ิมเติมเนื้ อหาสาระของรายวิชาให้สู ง และลึกซึ้ งมากขึ้นส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การศึกษาที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศ ผู้บกพร่อง พิการ และการศึกษาทางเลือก 

5.  เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก  

สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือท าขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ให้เหมาะกับสถานศึกษา จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้ เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง รวมทั้งจัดให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 

2.3.5.5  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  การศึกษาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันตลอดชีวิต การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้น

เฉพาะในโรงเรียน  แต่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกแห่งทุกหน ทุกสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก กล่าวคือ ต้องเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของผู้เรียน 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553) การเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้เรียนเปลี่ยน
พฤติกรรมไปเป็นอย่างอ่ืน เช่น เปลี่ยนจากการไม่รู้เป็นรู้หรือเปลี่ยนจากการชอบเป็นไม่ชอบ        
หรือในทางตรงกันข้ามจากการไม่ชอบเป็นชอบ 

  เนื่องจากผู้มีบทบาทส าคัญในการศึกษายุคต้นมักเป็นจิตวิทยา เช่น       
ธอน ไดท์ ,  ดิ ว อ้ี , เกสตอลท์  (Thorndike,Dewey,Gestalt) เป็ นต้นมา ฉะนั้ นทฤษฎี ต่ าง ๆ          
ทางการศึกษารวมทั้งการเรียนรู้ จึงได้รับอิทธิพลจากบุคคลเหล่านี้ได้พยายามน าเอาทฤษฎีทาง
จิตวิทยามาประยุกต์ ให้เป็นทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่นักจิตวิทยาน ามาใช้ในการสร้าง
ทฤษฎีทางการเรียนรู้ คือ ทฤษฎีพฤติกรรม (Theoris of Behavior) การเรียนรู้มีกระบวนการที่ส าคัญ 
6 ขั้น ดังนี้ 

   1.  ความพร้อมที่จะเรียน หมายถึง ความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา Craig ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ก่อนที่จะสอนอะไรก็ตาม ครูควรจะหัดถามตัวเองให้เป็นนิสัยว่า 



 53 

1)  นักเรียนอยากจะรู้อะไรและนักเรียนมีความรู้ความสามารถเดิมใน
เรื่องอะไรบ้าง 

2)  ความรู้ความสามารถที่นักเรียนมีอยู่เดิมนั้นมีมากน้อยเพียงใด 
   2.  การกระตุ้นและเป้าหมาย 

 สิ่งกระตุ้น (Motives) เป็นสภาวะภายใน ที่ผลักดันให้คนเราต้องแสดง
พฤติกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือสถานการณ์ อันเป็นเป้าหมายและในขณะเดียวกัน  
เป้าหมายของเราจะเป็นอย่างไรย่อมข้ึนอยู่กับสิ่งกระตุ้นด้วย 

 สิ่งกระตุ้นมี 2 ประเภทคือ สิ่งกระตุ้นทางกาย ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของร่างกาย เช่น ความหิว ความเหน็ดเหนื่อย และการกระตุ้นทางด้านจิตใจ ได้แก่  
ความส าเร็จหรือความก้าวหน้า การยอมรับ ความอยากรู้อยากเห็น สิ่งกระตุ้นประเภทหลังนี้ครูใช้มาก  
ในการกระตุ้นท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 

ก.  ควรคุมโอกาสในการใช้สิ่งกระตุ้นและเลือกเป้าหมาย ซึ่ งใช้ทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ เป้าหมายปัจจุบันและเป้าหมายระยะยาว 

ข.  ให้สิ่งล่อใจส าหรับการเรียนรู้ เช่น การให้รางวัล การยกย่อง
ชมเชย การให้คะแนนสูง ๆ การขู่หรือการออกค าสั่งที่เป็นไปในเชิงขู่เข็ญ หรือการให้คะแนนต่าง ๆ ฯลฯ 

3.  การส ารวจและจัดกิจกรรมของผู้เรียน 
    หลังจากนักเรียนมีความพร้อมและได้รับการกระตุ้นให้เกิดอยากรู้อยาก

เรียนแล้ว ในขณะที่ครูสอนในสิ่งใหม่นั้น นักเรียนจะได้คิดตามไปด้วย เพ่ือพิจารณาเอาความรู้เก่ามา
ประสานกันใหม่ ถ้าครูถามปัญหาที่ค่อนข้างยาก นักเรียนก็ต้องพยายามคิดหาค าตอบก็ได้ อาจจะต้อง
คิดหลาย ๆ วิธี จนอาจได้ค าตอบในที่สุด การเรียนมีการส ารวจแบบใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                  
อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน 

4.  ปฏิกิริยาของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้ 
    เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว ควรจะได้มีการย้ านักเรียนเกิดการ

เรียนรู้มากขึ้น เช่น เมื่อครูสอนจบแล้ว ควรจะมีการทดสอบนักเรียน เพ่ือดูว่านักเรียนแต่ละคน
ประสบความส าเร็จในการเรียนมากน้อยเพียงใด หรืออาจใช้วิธีให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดถ้านักเรียนท า
ถูกต้องก็ควรชมเชยหรือให้ก าลังใจ ถ้านักเรียนท าผิดครูอาจลงโทษบ้างก็ได้ การย้ าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้โดยวิธีนี้  มีผลต่อทัศนคติและอารมณ์ของนักเรียน 

5.  การรักษาความรู้คงมีอยู่ต่อไป ความรู้จะต้องอยู่กับตัวนักเรียนใน
ช่วงเวลาที่นานขึ้นถ้าประกอบด้วยกรณีต่อไปนี้ 

1)  นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น  ๆ อย่างดี และเคยท า
แบบฝึกหัดมาแล้วมากพอ 
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2)  ไม่เรียนมากจนเกินไป 
3)  มีการทบทวนสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญจริง ๆ ทบทวนบ่อย ๆ  คือ  

ทุกครั้งที่เรียนแต่ละตอนไม่ใช่เร่งทบทวนเฉพาะตอนสอบ 
4)  นักเรียนมีเวลาทบทวนและท่องจ าด้วยตนเองมาก ๆ 
5)  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องท่ีเรียน มีความเชื่อและมีสิ่งกระตุ้น 

6.  การน าความรู้ไปใช้ 
    เป้าหมายสุดท้ายของการศึกษา คือ การที่ให้นักเรียนสามารถน าความรู้

ที่ได้จากการเรียนรู้ทั้งหลายไปใช้ อาจน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือการเรียนสิ่งใหม่ ๆ  
ต่อไป หรืออาจน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป 

 หลักสูตรสถานศึกษาจะบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้
เพียงใดนั้น ภารกิจการบริหารงานวิชาการประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่ง คือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถานศึกษา จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาจารย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัดความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่าง
แท้จริง สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ได้ดังนี้ (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ,  2553)   

1.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ   
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงและการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ    
ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

3.  จัดให้มีการนิ เทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง  ๆ       
โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

4.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 



 55 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2553) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า การจัดการศึกษามีเป้าหมายส าคัญที่สุด คือการจัดการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละ
คน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและ
ยังมีพ้ืนฐานอันเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ ทักษะในการรับรู้ การฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน ความสามารถทางกระบวนการคิด ระดับสติปัญญา และการแสดงออกถึงการ
เรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน  
ให้มีความเหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน และผู้ที่มีบทบาทส าคัญในกลไกของการจัดการศึกษานี้
คือครู แต่จากการส ารวจข้อมูล การศึกษาสภาพปัญหาของการศึกษาในปัจจุบันและวิกฤติปัญหา 
ต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้น การทบทวนบทบาทการจัดการศึกษาของครูผู้สอน ต้องเริ่มจากการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียน โดยต้องถือว่าแก่นแท้ของการ
เรียนคือ การเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญกับเนื้อหาของวิชาเป็นตัวตั้ง        
มาเป็นให้ความส าคัญกับมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูควรค านึงถึง
หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ หากจะเปรียบการท างานของแพทย์กับครูคงไม่ต่างกัน
มากนัก แพทย์มีหน้าที่วินิจฉัย บ าบัด รักษาอาการป่วยไข้ของผู้ป่วย ด้วยตรวจ วิเคราะห์ หาสาเหตุ
ของอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันแล้วท าการรักษา เช่น การใช้ยาหรือการ       
ปฏิบัติ อ่ืน ๆ ที่แตกต่างกัน วิธีการในรักษานั้นไม่สามารถใช้วิธีการหรือรูปแบบเดียวกันได้             
ครูจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรม สภาพแวดล้อมและธรรมชาติการเรียนรู้ที่
แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน และศึกษาข้อมูล วิธีการสอนที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สูงสุดที่มีอยู่ จากสภาพปัญหาทางการศึกษาและวิกฤติของผู้เรียนอีก
ประการหนึ่ง คือการจัดการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต
จริง ท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ครูจึงต้องทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข โดยต้อง
ตระหนักว่า คุณค่าของการเรียนรู้คือ  การได้น าสิ่ งที่ เรียนรู้มานั้น ไปปฏิบัติ ให้ เกิดผลด้วย           
ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จึงมีสาระที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การจัดการโดย
ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าเอาสิ่งที่เรียนรู้ ไปปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดที่แต่ละคนจะมีและเป็นได้   

  แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ถือว่าเป็นความพยายามที่จะท าการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญ        
ซ่ึงด าเนินการจดัท าข้ึนด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ท้ังฝ่ายการเมือง ข้าราชการ ครูอาจารย์ บุคคล
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประชาชน องค์กรและสถาบันต่าง ๆ มีการศึกษาปัญหา ประมวลองค์ความรู้ต่าง 
ๆ ทั้งภายในภายนอกประเทศ มีการระดมผู้รู้ นักปราชญ์มาช่วยกันคิดช่วยกันสร้างเป้าหมายของ
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การศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขหรือ
แก้ปัญหาทางการศึกษาและถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาสรุปหลักการส าคัญ    
7 ด้าน ดังนี้ 

1.  ด้านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรากฏตาม
นัย  มาตรา 10 วรรค 1 คือ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และมาตรา 8 (1) การจัดการศึกษาให้ยึดหลักว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

2.  ด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ปรากฏตาม มาตรา 9 (3) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา         
และมาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 

3.  ด้านระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 
9 (2)  การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้  (1) มีเอกภาพด้าน
นโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้จัดการศึกษา (4) การมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์การ
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ๆ 

 มาตรา 43 การบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน ให้มีความเป็น
อิสระ  โดยมีการก ากับ ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาของรัฐ 

4.  ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 9 
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู  
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มาตรา 52 ให้กระทรวงฯ ส่งเสริมให้มีระบบ
กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู  
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็ง ในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ าอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 

5.  ด้านหลักสูตร ปรากฏการณ์ตามมาตรา 8 (3) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
หลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ            
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การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่
จัดท าสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม
และประเทศชาติ มาตรา 28 หลักสูตรสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้ งหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับบุคคล
พิการ  ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการและ
วิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม         
และความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษานอกจากคุณลักษณะใน
วรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและด้านการ
ค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทางสังคมมาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

6.  ด้านกระบวนการเรียนรู้ ปรากฏตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

   มาตรา 24 การจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

 (1)  ก าหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 (2)  ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 (3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้คิดได้คิดเป็น ท าเป็นหลักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

 (4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

 (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันสื่อการเรียนการ
สอนวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

 (6)  การจัดการเรียนรู้ให้เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
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 มาตรา 25 รัฐต้องเร่งส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ 
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

 มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียนตามความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

 มาตรา 8 (1) (3) การจัดการศึกษายึดหลัก ดังนี้ (1) เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

7.  ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ปรากฏตามมาตรา 9 (5) 
การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ 
การเงินและทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
เอกชน  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนและ
ต่างประเทศ  มาใช้ในการจัดการศึกษามาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาใน
ฐานะที่มีความส าคัญสูงสุดต่อความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือ
การศึกษา  จากหลักการส าคัญดังกล่าวข้างต้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือ 

  1)  ด้านหลักสูตร กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยง  
มีความสมดุลในเนื้อหาสาระทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพและวิชาว่าด้วยความเป็นมนุษย์ และให้มี การ 
บูรณาการเนื้อหาหลากหลายที่มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ได้แก่ 

   1.1   เนื้อหาเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ
สังคม 

   1.2   เนื้อหาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์
จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 

   1.3  เนื้อหาความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์และภาษา เน้นการ
ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

   1.4  เนื้อหาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

  2)  ด้านกระบวนการเรียนรู้ กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
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ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังข้อมูลที่ระบุไว้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่ส านักนโยบายและแผนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2543 ได้สรุปถึงลักษณะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไว้ดังนี้ 

2.1  มีการจัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียน 

2.2  ให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกนิสัยรักการอ่าน 
2.3  จัดให้มีการฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการ  
2.4  มีการผสมผสานเนื้อหาสาระด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล  
2.5  จัดการส่งเสริมบรรยากาศเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และรอบรู้  
2.6  จัดให้มีการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่และให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมจัดการเรียนรู้ด้วย 
3) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการจัดการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการใช้วิธีการประเมินผู้เรียน
หลายวิธี ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม การเรียนและการร่วมกิจกรรม การใช้แฟ้มสะสมงาน การ
ทดสอบ การสัมภาษณ์ คุณครูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ผู้เรียนจะมีโอกาสแสดงผลการ
เรียนรู้ได้หลายแบบ ไม่เพียงแต่ความสามารถทางผลสัมฤทธิ์ทางการจังหวัดได้โดยแบบทดสอบเท่านั้น  
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้แบบนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอันเกิดจากผลการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้กล่าวในตอนต่อไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
(2552) ได้ก าหนดภารกิจของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 

1. จั ด ท า แผ น ก าร เรี ย น รู้ แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ต าม ส าระแล ะห น่ ว ย                
การเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 

2.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้ อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษและผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์ตัวอย่าง 
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3.  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสาน
ความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุล 

4.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม 

5.  จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6.  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสานความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง 

ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

7.  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ      
โดยเป็นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร นิเทศแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

8.  ส่ ง เส ริม ให้ ใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ส่ วนห นึ่ งของกระบ วน การ เรี ยน รู้                               
(การวิจัยในชั้นเรียน) 

9.  ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

10. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ จัดกิจกรรมแนะแนว โดยจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึก และจัดท าสื่อ ให้
ค าปรึกษาการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเอง ให้ค าปรึกษา การศึกษาต่อและแนะน าอาชีพ จัด
กิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุนเกื้อกูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น โครงงาน ส่งเสริมความถนัด 
ความสนใจ ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เช่น ชมรมทางวิชาการ ส่งเสริมการท าประโยชน์
ต่อสังคม เช่น กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ส่งเสริมการฝึกท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จัดท าแผนการจัดกิจกรรม แบบบันทึก  รายงานผล 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
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4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่าง  ๆ 

6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดามารดาและบุคลากรในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

7.  ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่
ก้าวหน้า  เพ่ือเป็นผู้น าการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน 

สรุปได้ว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือท าขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ให้เหมาะกับสถานศึกษา จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตรให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดท าหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข จัดให้มีวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลาง รวมทั้งจัดให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของ
รายวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 

2.3.5.6  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  สหชาติ เหล็กชาย (2553) ได้กล่าวถึงแนวทางการวัดและประเมินผลการ

ปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า การวัดผลเป็นการ
ปฏิบัติงานเป็นการสังเกตพฤติกรรมการตอบต่อแบบวัดที่ไม่ได้แสดงออกด้วยภาษาหรือการท า
กิจกรรมที่อาศัยทักษะความคล่องแคล่วของการเคลื่อนไหวทางกายภาพและการวัดที่ไม่เน้นการ
ตอบสนองทางภาษา 

  รุ่ งชั ช ด าพ ร  เวห ะช าติ  (2554) ก ล่ า วถึ งก าร วั ด  (Measurement)               
เป็นกระบวนการที่ก าหนดจ านวนตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของหรือบุคคลตามความมุ่งหมาย และ
เปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่จะวัดนั้น เช่น การวัดความสามารถทางสมอง
ด้านต่าง ๆ การวัดคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น น้ าหนัก ขนาดของวัตถุ ผลที่ได้จากการวัดเป็นจ านวน
เลข จุดมุ่งหมายของการวัดผลนั้น เป็นการตรวจสอบการสอนของครูอาจารย์และการเรียนของผู้เรียน 
ในด้านการเรียนรู้  3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Domain) ด้านทักษะปฏิบัติ  
(Psychomotor Domain) ด้านเจตคติ (Affective Domain) 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ  (2553) กล่าวถึงการประเมินผล (Evaluation)      
เป็นการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่าความจริงและการกระท า บางทีขึ้นอยู่กับการวัดเพียง
อย่างเดียว เช่น คะแนนสอบ แต่โดยทั่วไปจะเป็นการรวมการวัดหลายทาง ๆ โดยอาศัยข้อมูลหรือ
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รายละเอียดจากการสังเกต การตรวจสอบผลงาน การสัมภาษณ์หรือการทดสอบประกอบการ
พิจารณา การประเมินผลแต่ละครั้ง จะประกอบด้วยผลการวัดที่ได้จากการกระบวนการต่าง ๆ เกณฑ์
การพิจารณาและการตัดสินใจ เป็นการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบผลของการวัดกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ สถานศึกษามีแนวการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1.  ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของ
สถานศึกษา 

 2.  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอ
คล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 3.  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน      
โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  จากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน 

 4.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาการก าหนด 

5.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 
เครื่องมือในการวัดผลมีหลายชนิด (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2552) ได้แก่  
1. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสังเกต

พฤติกรรมของผู้เรียน  เช่น  การสังเกตผู้เรียนขณะปฏิบัติงาน 
2. แบบจัดอันดับคุณภาพของงาน โดยเป็นตัวเลขแสดงอันดับคุณภาพของ

งาน 
3. แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในสถานศึกษา มี 3 ลักษณะ  คือ 

3.1 ข้อสอบอัตนัย (Subjective Test) เป็นความเรียงที่ ไม่จ ากัด
ค าตอบของผู้ตอบ ใช้ส าหรับต้องการวัดความคิดและการใช้เหตุผล แต่มีข้อเสียตรงที่ออกได้ไม่
ครอบคลุมหลักสูตร ตรวจให้คะแนนไม่แน่นอนและเสียเวลามาก 

3.2 ข้อสอบแบบปรนัย (Objective Test) เป็นข้อสอบที่จ ากัดการ
ตรวจสอบของผู้สอบ แต่ไม่สามารถออกได้มากข้อ ครอบคลุมหลักสูตร แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ แบบ
ถูก-ผิด แบบจับคู่ แบบเติมค า 

3.3 แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) เป็นข้อทดสอบที่เหมาะสม
ที่สุด วัดได้ครอบคลุมหลักสูตร สามารถหาความยากง่าย ค่าความเชื่อม่ัน ค่าความเท่ียงตรงได้ 

 เครื่องมือและวิธีการประเมินมีหลากหลายรูปแบบ จึงควรพิจารณาเลือก
น ามาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และควรใช้วิธีการวัดหลาย ๆ วิธี เพ่ือให้แน่ใจว่าการประเมินผลผู้เรียนมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด  
ดังแผนภูม ิ
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 ภาพที่ 2.5  เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 
 

  การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความส าเร็จให้กับ
ผู้ เรียนและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและการประเมินผล
จ าเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกัน แต่ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่ท าให้ดูเหมือนการ
สอนกับการประเมินผลเป็นคนละส่วน แยกจากกัน การประเมินผลน่าจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครู
ไดข้้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือตัดสินหรือตีตราความโง่ ความฉลาด สร้างความกดดันและ
เป็นทุกข์ให้กับผู้เรียน ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการเรียนรู้ถูกตัดสินในครั้งสุดท้ายของกระบวนการ
เรียนการสอน  โดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับผลงานความส าเร็จหรือพัฒนาการที่มีขึ้น ในระหว่าง
กระบวนการเรียนรู้และนอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในบางครั้งก็
ไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริงเพราะครูมักจะเคยชินกับการใช้เครื่องมือ
เพียงอย่างเดียว คือ  แบบทดสอบ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางด้านเจตพิสัย
และทักษะพิสัย  ดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้วก็จ าเป็นที่จะต้องปฏิรูป
กระบวนการวัดและประเมินผลใหม่ให้สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงการศึกษาได้ยอมรับกันว่า แนวคิดใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง                      
(รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2552)  ดังจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.  การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
  การวัดและประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น 

เมื่อจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้

เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ความคิด 

(พุทธพิสัย) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(จิตพิสัย) 
ด้านทักษะกระบวนการ 

(ทักษะกระบวนการ) 

แบบทดสอบ  

แบบสังเกตพฤติกรรม 

ภาคปฏิบัติ 
แบบสัมภาษณ์ 

งาน 

ฯลฯ  
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบวัดเจตคติ 
แบบทสอบ 

แบบส ารวจ 

แฟ้มสะสมงาน 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบทดสอบ 

แฟ้มสะสม 

แบบบันทึกพฤติกรรม 
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พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลซึ่งต้องปรับเปลี่ยนไป ให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลตามสภาพจริงด้วย การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการ
ประเมินผลผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงของผู้เรียน มีลักษณะส าคัญดังนี้ 

1.1  เน้นการประเมินที่ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งสามารถท าได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 

1.2  เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ 
1.3  เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
1.4  ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับ

วีการประเมิน ตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน 
1.5  เน้นคุณภาพผลงานของผู้ เรียนที่ เกิดจากการบู รณาการความรู้ 

ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 
1.6  ประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
1.7 เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองและการมีส่วนร่วมในการประเมินของ

ผู้เรียน  ผู้ปกครองและครู 
2.  วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของ
ผู้เรียนรอบด้านตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 

2.1  ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน  ดังนั้น จึงใช้วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การตรวจผลงาน การทดสอบ บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน 
เป็นต้น 

2.2  ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ให้เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว การก าหนดเครื่องมือ
จึงเป็นเครื่องมือที่หลากหลาย เป็นต้นว่า 

   -  การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่
ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่าง ๆ ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง 
(นักเรียน เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง) หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม  เป็นต้น 

   -  แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

   -  แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น ทั้งตัว
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
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    -  แฟ้มสะสมงาน เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือ
หลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็น
ส าคัญที่ต้องเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 

    -  แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมี
ความส าคัญต่อการประเมิน ส าหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วยผู้เรียนประเมินตนเอง ครู เพ่ือนกลุ่ม
เพ่ือน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับนักเรียน 

3.  การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

 การน าแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

 3.1  ก่อนไปใช้ ครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพ
จริง ที่ส าคัญที่สุดคือการศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ 

 3.2  การแนะน าให้ผู้เรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของ
ผู้เรียน นอกจากจะแสดงพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของครู เพ่ือจะน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

3.2.1  หลักการเบื้องต้นของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
 (1)  รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง  ๆ 
 (2)  รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
 (3)  ด าเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
 (4)  เก็บหลักฐานที่เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถใน

ด้านกระบวนการและผลผลิต 
 (5)  มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 
3.2.2  ความส าคัญของแฟ้มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูล

ของผู้เรียน ท าให้ครูได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล       
และน าเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละ
คนได้เต็มศักยภาพของตนเอง 
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ภาพที่ 2.6  แนวทางการบริหารการประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา 
 

การเทียบโอนประสบการณ ์  
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน โดยการน าความรู้ ทักษะ                              

และประสบการณ์ที่ได้จาการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนสถานศึกษา
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2552)   

ก.  พิจารณาหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 

ข. พิจารณาจากความรู้  ประสบการณ์ ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ         
การสัมภาษณ์ ฯลฯ 
 
 

ก ากับ
ติดตาม
สนับ 

สนุนให้
ขวัญ

ก าลังใจ 

คณะ 

กรรม 

การ
ประกัน
คุณภาพ

ของ
สถาน 

ศึกษา 

ก าหนดหลกัสูตร ผลการเรียนที่คาดหวังจัดท า
รายวิชา กจิกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และแนวปฏิบัติในการประเมินผล 

อนุมัติหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายวิชา กจิกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และแนวปฏิบัติในการประเมินผล 

ด าเนินการประเมินผลตามปฏบิัติในการ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

ตัดสินผลการประเมินรายปีหรือรายภาค 

ให้ความเห็นชอบ 

- อนุมัติผลการประเมินรายปหีรือรายภาค 

- ตัดสินและอนุมัตกิารผา่นชว่งชั้น 

รายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และวิชาการของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

- ผู้สอน 

- ผู้ได้รับมอบหมาย 

-   คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

-   คณะกรรมดารประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ 

-   คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรม (ร.ร.ขนาดเล็กอาจเป็นคณะกรรมการ
ชุดเดียวกัน) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

- ครูที่ปรึกษา - ครูแนะแนว 

- คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

ครูวัดผลนายทะเบียน 
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ค. พิจารณาจากความสามารถ 
การเทียบโอนผลการเรียน จะเป็นการน าผลการศึกษาจากหลักสูตรหนึ่งไปยัง

อีกหลักสูตรหนึ่งในระดับเดียวกัน โดยน าผลการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือรายวิชาหรือจ านวน              
หน่วยกิตการเรียนที่ผ่านกระบวนการประเมินแล้วมาทดแทน และนับต่อเนื่องกับหน่วยการเรียนหรือ
หน่วยกิตอ่ืนที่ประสงค์จะเรียน เป็นการเทียบระดับการศึกษาเพ่ือจบการศึกษา มี 3 ลักษณะ 

(1) การเทียบวุฒจากหลักสูตรต่างประเทศเข้าสู่หลักสูตรในประเทศ 
(2) การเทียบระหว่างหลักสูตรหรือเทียบต่างรูปแบบ เช่น หลักสูตร

การศึกษาในระบบและนอกระบบ กับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
(3) การเทียบโอนผลการเรียนรู้ในระดับเดียวกัน หรือต่างรูปแบบกัน 

หลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารแสดงข้อมูลและสถานภาพทางการศึกษาของ
ผู้เรียนที่สถานศึกษาจะต้องจัดท า เพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบ สื่อสาร ส่งต่อและรับรองผลการเรียน
ของผู้เรียน หลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจะต้องท า แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  (รุ่งชัชดาพร       
เวหะชาติ,  2552) 

1.  เอกสารหลักฐานการศึกษาควบคุมและบังคับแบบ 
 เป็นเอกสารส าคัญทางการศึกษา ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น เพ่ือให้

กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นหลักฐานในการให้การรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน    
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับศักดิ์และสิทธิ์ตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับรองนั้นไปตลอดชีวิต ในขณะเดียวกัน
เอกสารท าขึ้นนี้ใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบรับรองและยืนยันวุฒิการศึกษาของผู้เรียนตลอดไป 
สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าโดยใช้แบบฟอร์มและวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพ่ือให้
รูปแบบ วิธีการจัดท า การควบคุมและการตรวจสอบรับรองเอกสาร เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมี
มาตรฐานในการด าเนินการอย่างเดียวกัน มีดังนี้ 

 1.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Trancript) (ปพ.1) เป็นเอกสาร
บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละช่วง
ชั้นของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพและความส าเร็จใน
การศึกษาของผู้เรียนแต่ละคนและใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าท างานหรือ
ด าเนินการในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 1.2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2)     
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือแสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒิการศึกษาของผู้เรียน น าไปใช้เป็น
หลักฐานแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตน 
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1.3  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นแบบรายงานรายชื่อ
และข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยันและรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จ
การศึกษาแต่ละคน ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาด าเนินการเอง 
 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น เพ่ือใช้บันทึก ตรวจสอบ รายงาน

และรับรองข้อมูลผลการด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนตามภารกิจในการประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าเอกสารของสถานศึกษามีความสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติ ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ท าให้ เกิดความคล่องตัวสูงและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินการของสถานศึกษา จึงให้แต่ละสถานศึกษาสามารถด าเนินการออกแบบ
จัดท าและควบคุมการใช้เอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนหนึ่งได้เอง  ดังนี้ 

2.1  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)    
เป็นเอกสารรายงานพัฒนาการ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นพิเศษ เพ่ือการแก้ปัญหา
หรือสร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เป็นรายงานผลการประเมินที่แสดงถึง
สภาพหรือระดับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทั้ งใช้เป็น
หลักฐานแสดงคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครท างาน 

2.2   เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) เอกสาร
ส าคัญส าหรับผู้สอนใช้บันทึกเวลาเรียน ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียนและข้อมูลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งใช้เป็น
หลักฐานส าหรับตรวจสอบ ยืนยันสภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนแต่ละคน 

2.3   เอกสารรายงานผลการพัฒนาผู้ เรียนรายบุคคล (ปพ.6)       
เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอ่ืน ๆ      
ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองของ
ผู้เรียน ให้รับทราบและเกิดความเข้าใจในตัวผู้เรียนร่วมกัน 

2.4   ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออก
ให้กับผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจ  เพ่ือรับรองสถานภาพทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว       
ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่ส าเร็จการศึกษาและส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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2.5   เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนทั้งที่สถานศึกษาและที่บ้าน เพ่ือประโยชน์ในการแนะน าผู้เรียน
ในทุก ๆ ด้าน 

2.6  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น 
เพ่ือบันทึกรายการวิชาต่าง ๆ ที่ผู้ เรียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษาพร้อมด้วยผลการประเมินผลการเรียนของแต่ละวิชา เป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้
ผู้เรียนส าหรับใช้ศึกษาและน าไปแสดงให้บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ โครงสร้างและหลักสูตร
และรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผลการเรียนจากการเรียนแต่ละ
รายวิชา กรณีที่ผู้เรียนย้ายสถานศึกษา ข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้เป็นข้อมูล ในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการวัด
และประเมินผล ดังนี้ 

1.  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ท าให้ครูอาจารย์ทราบ
ว่าผลการสอนของตนเป็นอย่างไร  และจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

2.  เพ่ือปรับปรุงการเรียนของนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาจะได้
ทราบว่าตนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนหรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงตนเอง 

3.  เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงานในสถานศึกษา ท าให้ทราบภาพที่
แท้จริงของหลักสูตร  โครงการสอน บันทึกการสอน ที่น าไปสู่แนวปฏิบัติว่าประสบปัญหาอย่างไรจะได้
แก้ไข ปรับปรุงอย่างไร 

4.  เพ่ือเป็นข้อมูลทางการศึกษาทั่วไป เช่น ผลการเรียนการศึกษาส าเร็จ
ตามหลักสูตรเป็นแนวทางในการท างานและศึกษาต่อ 

5.  เป็นหลักฐานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในด้านการรับนักเรียน
นักศึกษา ผลการเรียน  และการส าเร็จตามหลักสูตร 

6.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในด้านผลการเรียน และการ
ส าเร็จการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(2552) ได้ก าหนดภารกิจของการวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน เทียบโอนผลการศึกษา ไว้ดังนี้ 

1.  การก าหนดระเบียบวัดและประเมินผล 
2.  ภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอัน



 70 

พึงประสงค์ การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ 

3.  การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
4.  งานทะเบียน กรอกข้อมูลประวัตินักเรียน ออกเลขประจ าตัว การย้าย

เข้าย้ายออก  จัดท ารายชื่อให้ เป็นปัจจุบัน ประสานงานกับกลุ่มที่ดูแลนักเรียนเพ่ือแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อจ านวนนักเรียน จัดท า ขออนุมัติ และรายงานผลการเรียน จัดท าเอกสาร 
หลักฐาน รวมทั้งหนังสือรับรองผลการเรียน เก็บรวบรวมและรักษาสถิติข้อมูลการเรียนของนักเรียน 

5.  การเทียบโอนผลการเรียน ประสานการจัดการวัดผลระดับ
สถานศึกษา เทียบโอนผลการเรียนจากการย้ายที่เรียนจากสถานประกอบการ จากพ้ืนฐานการ
ประกอบอาชีพ 

6.  การตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ่านช่วงชั้น 
7.  การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการวัดผล ประเมินผล
และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดังนี้ 

1.  ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ 

2.  จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

3.  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมัติผล
การเรียน 

4.  จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้นและจัดให้มีการซ่อมเสริม
กรณีท่ีมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

5.  จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
6.  จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล

การเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง  ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
7.  ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด้านต่าง ๆ รายปี/

รายภาค และตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้นและจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นอ านาจของสถานศึกษาที่จะแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทั้ง
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ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 

สรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
หมายถึง การก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา โดยจัดท าเอกสาร หลักฐาน
การศึกษาตามระเบียบการวัดและประเมินผล จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล 
จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น และมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล 
พร้อมทั้งจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

2.3.5.7 การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2545 มาตรา 30 ที่ เน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  โดยระบุให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละรับการศึกษา ทั้งนี้ จุดเน้นส าหรับครูผู้สอน คือ พัฒนาการเรียน
การสอนซึ่งมีความหมายกว้างไปถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการ
วิจัยนั้นมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ 
และการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ และการวิจัยพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา มีแนวคิดแต่ละประเด็น 
ดังนี้ (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2552)   

1. การใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ มีวิธีการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนต้องทราบ

ความต้องการเรียนรู้ของตนเอง มีการล าดับความส าคัญก่อนหรือหลั งตามความจ าเป็ น               
และความส าคัญให้ได้เป็นล าดับแรก และก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ 

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องรู้จักการวางแผนการ
เรียนรู้ของตนเองว่า มีเป้าหมายเรื่องใด มีเวลามากน้อยเพียงใด มีแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้าง มีวิธีเรียน
ใดบ้าง ต้องใช้สื่อใดบ้าง และเมื่อมีปัญหาจะสามารถปรึกษาใคร เมื่อได้รับความรู้จะใช้ความรู้นั้นได้
อย่างไร ตลอดจนวางแผนไปถึงการน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนางานอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เป็นการปฏิบัติในการแสวงหา
ความรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเรียนรู้ จากการใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เมื่อได้



 72 

ความรู้แล้วควรมีการตรวจสอบความรู้ได้เพ่ือยืนยันความถูกต้อง และตัดสินใจเลือกความรู้ไปใช้ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 4 การสรุปความรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนสรุปความรู้และ
น าเสนอความรู้ที่ได้จากการค้นคว้ารูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมและอาจใช้เครื่องมือช่วยในการน าเสนอ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและน ามาใช้ในการพัฒนา 
เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนประเมินกระบวนการเรียนรู้ของตนเองในระหว่างการเรียนรู้ทุกขั้นตอนเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุง รวมถึงการน าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานต่อไป 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการในการน าวิจัยเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ที่เน้นการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจของผู้สอน 3 ประการ คือ 

   ประการแรก จัดกระบวนการเรียนการสอน และใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24 (5) 

   ประการที่สอง ท าวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา มาตรา (30) 

   ประการที่สาม ผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน มาตรา 30 

 การใช้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็น ในกรณีที่
ผู้สอน พบว่า กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ที่ก าลังด าเนินการอยู่มีปัญหามาก หรือมีความจ าเป็น
ต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ในวงจรหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
5 ขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้             
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประเมินผลการเรียนรู้  และท ารายงานผลการเรียนรู้  เป็นการน า
กระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการด าเนินงานของผู้สอน ขั้นตอนที่ 3 ผู้สอนท าการประเมินระหว่างสอน
แล้วพบปัญหาเล็กน้อย สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในช่วงการจัดกิจกรรมขณะนั้น และเมื่อประเมินผล
ในขั้นตอนที่ 4 แล้วไม่พบว่ามีปัญหา ผู้สอนสามารถจัดท ารายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ
และใช้ประโยชน์ต่อไป หากพบปัญหาให้ด าเนินการท าวิจัยเพ่ิมเติมตามวงจรย่อย 5 ขั้นตอน และน า
ผลการวิจัยไปใช้ต่อไป ดังภาพที่ 2.7  
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       1. วิเคราะห์ความต้องการ 
 
 
2. วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

     4.ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 
              1.วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา 
 
              2.วางแผนการแก้ปัญหา 
 

                 5.ท ารายงานผล            3.จัดกิจกรรมแก้ปัญหาการพัฒนา 
 
              4.เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ 
  

ภาพที่  2.7 แสดงการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 

สรุป การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือในการศึกษ า 
ส่งเสริมให้จัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552)     
ได้ก าหนดภารกิจของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ดังนี้ 

1.  ศึกษาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
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3.  ด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลและผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้  และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบ 

5.  สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ภายในโรงเรียน  ระหว่างโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลาง 

6.  วิจัย ประเมินผล เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ความหมายของวิจัย มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้  
เกรียงไกร ปริธรรมมัง (2551) ได้กล่าวว่า การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม หรือวิธีการใหม่ ๆ ในก ารพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ดีขึ้น 

เบสท์ (Best, 1997) กล่าวว่า การวิเคราะห์และบันทึกการสังเกตภายใต้การ
ควบคุมอย่างเป็นระบบและเป็นปรนัย ซึ่งอาจน าไปสู่การสร้างทฤษฎี หลักการหรือการวางนัยทั่วไป 

เอมอร ผลบุภพ (2551) กล่าวว่า การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง การศึกษาหา
ความรู้ใหม่ ๆ  โดยด าเนินการของครูผู้สอนและอาจรวมถึงครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน สมาชิกใน
ชุมชน เพ่ือใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือเป็นความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความรู้ใหม่ ๆ ในที่นี้เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษาทั้งนี้เพ่ือใช้
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเชิงระบบ มีการวางแผน
และวางนโยบายในการพัฒนา และเสร็จสิ้นที่การคิดค้นนวัตกรรมแก้ปัญหาได้ 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้ 

1.  ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการท างานของนักเรียน ครูและผู้เก่ียวข้องกับการศึกษา 

2.  พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้นท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบปัญหา  การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 
4.  รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 



 75 

  สรุปได้ว่า การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา หมายถึง 
ก าหนดนโยบายโดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย จัดให้มีการรวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัย เพ่ือการเรียนรู้  
สนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน  
ระหว่างโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.3.5.8  การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 25 ได้กล่าว

ไว้ว่า  รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินการ และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ที่รวม” ซึ่งอาจเป็นสภาพสถานที่
หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้หรือ
กระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้ สอนหรือ
ศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มีก าหนดเวลาเรียน ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและ
ความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัดผลการเรียน มีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในชั้น หรือห้องเรียน
แหล่งการเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้แก่ ห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เป็นต้น (รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ,  2552)   

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 
ได้ก าหนดภารกิจของการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  ไว้ดังนี้ 

  1.  ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอก
สถานศึกษา ในและนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด 

  2.  จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู บุคลากร ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงาน สถาบันศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียงองค์ความรู้ 

  3.  มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ 
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  4.  ประสานความร่วมมือ วางแผนกับสถานบันอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงานที่จัดการศึกษา โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแห่งมี เพ่ือใช้ประโยชน์ให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน 

  5.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนให้เพ่ือนครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้เชิง
อนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

  รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551) ได้กล่าวถึงบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ใน
การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไว้ดังนี้ 

  1. แหล่งเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่ เป็นกระบวนการ 
(Process of Learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ทั้งการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ของตนเองอยู่แล้วและการเรียนรู้ของคนอื่น ๆ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 

  2.  เป็นแหล่งท ากิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงานและแหล่ง
ประกอบอาชีพของผู้เรียน 

  3.  เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนโดยตนเอง 
  4.  เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม 
  5.  เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง 
  6.  สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง

ทั่วถึงประหยัดและสะดวก 
  7.  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 
  8. มีสื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

เพ่ือเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาอาชีพ 
  ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้  ดังนี้ 

  1.  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษาให้
เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  2.  จัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลื่อนที่                    
มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิผธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ศูนย์วิชาการ       
ศูนย์วิทยบริการ สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป็นต้น 
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  3.  จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนในสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง แผนที่และระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุด
ประชาชน  ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

  4.  ส่ งเสริมให้ครูและผู้ เรียนได้ ใช้แหล่งการเรียนรู้  ทั้ งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

  5 .  ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู แ ล ะผู้ เรี ย น ใช้ แ ห ล่ ง เรี ย น รู้ ใน ต่ า งป ร ะ เท ศ              
(ส าหรับสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง) 

  กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนวทางทางการน าคุณค่าภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาใช้จัดการศึกษา ดังนี้  

  1.  ท าความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน ประการแรกควรส่งเสริม
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและจัดโอกาสให้ได้ไปเยี่ยมเยือน ศึกษาดู
งานพบปะสนทนากับปราชญ์ ชาวบ้านผู้มีผลงานที่น่าชื่นชม น่าสนใจต่าง ๆ นอกจากนี้ควรให้โอกาส
ไปร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ปราชญ์ชาวบ้านได้จัดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งส าหรับเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงที่จะร่วมวางแผนด าเนินการ
ส่งเสริมพัฒนา ฟ้ืนฟู สืบทอดเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านต่อไป  

  2.  เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยประสานขอความร่วมมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายตามหมู่บ้านทั่วประเทศอย่าง
จริงจัง โดยการเดินทางไปสืบค้น สอบถาม ขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ได้ข้อมูล น ามาวิเคราะห์ 
จัดระบบ และจัดพิมพ์ในรูปของสื่อเอกสาร หรือสื่อเผยแพร่หรืออ่ืน ๆ ส าหรับการศึกษาส่งเสริม
บริหารและค้นคว้าวิจัยในระดับลึกต่อไป  

  3.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเรื่อง      
ภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในรากเหง้าพ้ืนเพ
ของภูมิปัญญาในแต่ละด้านในแต่ละท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งนี้โดยเน้นให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

  4.  ส่งเสริมเผยแพร่ องค์ความรู้ที่เหมาะสมแล้วเลือกสรรอย่างพิถีพิถันใน
แต่ละประเด็นแต่ลักษณะ น ามาจัดท าสื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทุกสาขา ตามโอกาสอันเหมาะสม         
โดยมีเป้าหมายของการเผยแพร่ในประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านน าความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เหล่านั้นไปสืบทอดปรับปรุงให้ทันสมัย นอกจากนี้ก็เผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศเพ่ือสอบสิทธิ์ของปราชญ์
ชาวบ้าน  

  5.  สนับสนุนคืนภูมิปัญญาให้ชาวบ้าน โดยการยอมรับในความมีภูมิปัญญา
ของชาวบ้านไม่ดูแคลน ยอมรับในศักยภาพของชาวบ้าน ให้อิสระที่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีศักดิ์ศรี                     
โดยปราศจากการครอบง า ให้การยกย่อง ให้ก าลังใจในผลงานที่ชาวบ้านท า  
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  6.  ประสานแผนเพ่ือสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน โดยประสานงานกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้ร่วมมือการศึกษาข้อมูลและหาความรู้ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน
จากปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันของชาวบ้าน และสร้างเครือข่ายให้มีการเชื่อมโยงสืบทอด ปรับปรุง ร่วมผนึกก าลังกัน       
แบ่งงานกันท าตามศักยภาพของปราชญ์แต่ละท้องถิ่นในแต่ละด้าน 

   สรุปได้ว่า การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง ส ารวจแหล่งการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทั้งในและนอกสถานที่ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษาให้เพียงพอซึ่งแหล่งเรียนรู้นั้นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน รวมไปถึง
จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูและ
ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานที่ 

2.3.5.9 การนิเทศการศึกษา 
   นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายค าว่า นิเทศ ไว้ ดังนี้ 
   บาร์ ร  และคน อ่ืน  ๆ  (Barr et al., 1947) การนิ เทศการศึ กษ า คื อ         

การบริหารทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา และการปรับปรุงสภาพต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ การเรียนรู้และ
ความเจริญเติบโตของนักเรียน 

   เชสเตอร์ (Chester, 1938) การนิเทศการศึกษา กระบวนการให้ค าแนะน า      
ให้การประเมินผลในกระบวนการทางการเรียนการสอน ผลสุดท้ายของการนิเทศการศึกษาทั้งหลาย
ควรเป็นการให้บริการที่ดีกว่าแก่เด็กนักเรียนในทุกระดับ 

   ครอสบี้ (Crosby, 1979) พูดถึงว่า การนิเทศการศึกษา เป็นที่ยอมรับกันว่า    
เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหมด    

   โกลแฮมเมอร์ และคนอ่ืน ๆ (Goldhammer et al., 1980) ได้สรุปจากค า
จ ากัดความการนิเทศไว้ว่า เป็นลักษณะงานที่มอบหมายให้ครูหรือผู้นิเทศที่จัดกระตุ้นให้ครู หรือครู
แนะแนวในสถานศึกษาได้ในการพัฒนาในการที่จะน าวิธีการสอน สื่อการเรียนการสอนมาใช้ด้วยเน้ น
ถึงทักษะในการติดต่อสื่อสารปัจจุบัน การนิเทศการศึกษาเป็นความพยายามที่จะช่วยเหลือครู
แก้ปัญหา  ช่วยเหลือครูในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างครู
และนักเรียน 

   กลิคแมน (Glicman, 1981) การนิเทศการศึกษา เป็นแนวคิดเกี่ยวกับงาน
และหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสอนในเรื่องหลักการจัดครูเข้าสอน
การจัดสื่อการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู การประเมินผลการเรียนการสอน 
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แนวปฏิบัติการนิ เทศภายในสถานศึกษา มีวิธีการดังนี้  (รุ่งชัชดาพร       
เวหะชาติ, 2552)   

1. จัดระบบการนิ เทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

2. ด าเนินการนิ เทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบ
หลากหลายเหมาะสมกับสถานศึกษา 

3. ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิ เทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 

4. ติดตาม ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษาอ่ืน  หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบข่ายการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งแนวความคิดของกลิคแมน  
(Glickman) มีขอบข่ายงาน 5 งาน ดังนี้ 

1. การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง  (Direct  Assistance) 
2. การพัฒนาบ ุคลากร เสร ิมสร ้า งประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Staff 

Development) 
3. การพัฒนาทักษะการท างานกลุ่ม (Group Development) 
4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Development) 
 การนิเทศจะประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

เพ่ือร่วมกันท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสม ขั้นตอนในการ
บริหารงานนิเทศจึงมีความส าคัญ ที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2552)   

   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการ
นิเทศเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดก่อนผู้นิเทศจะด าเนินการนิเทศ ผู้นิเทศต้องทราบสภาพปัญหา
และความต้องการของผู้รับการนิเทศ 

  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดท าโครงการนิเทศ การวางแผน
ตามลักษณะงานนิเทศภายใน หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการ และเหตุผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหาความต้องการของสถานศึกษาว่า มีความต้องการนิเทศด้านใด แล้วน ามา
จัดท าแผนและโครงการต่อไป 
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การจัดท าแผนและโครงการ ถือเป็นส่วนของการจัดท ารายละเอียดของ
แผนซึ่งเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ให้เฉพาะมากข้ึน และก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น คือ แจกแจง
กิจกรรมการนิเทศที่จะท าโครงการนั้น ก าหนดแผนงานนิเทศ รวมถึงการก าหนดหน่วยปฏิบัติ
ค่าใช้จ่าย เวลาและสถานที่ จัดท างบประมาณโครงการ การขออนุมัติและการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงานนิเทศ เป็นการน าแผนงานหรือโครงการไป
ปฏิบัติเพื่อให้ได้ตามความต้องการหรือเป้าหมายที่วางไว้ 

1. การให้ความรู้ในงานที่ปฏิบัติ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่
จะด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไร จะมีข้ันตอนในการด าเนินการอย่างไร และ
จะท าอย่างไร จึงจะท าให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ เป็นความจ าเป็นส าหรับการเริ่มการนิเทศท่ีจัด
ขึ้นใหม่ เพ่ือจะได้สร้างความเข้าใจ และท าให้การนิเทศนั้นได้ผล 

2. การปฏิบัติงานประกอบด้วยการปฏิบัติงานที่ได้ความร่วมมือจาก
บุคคลทุกฝ่าย คือ ผู้รับการนิเทศ ผู้ให้การนิเทศ และผู้บริหาร 

3. การสร้างขวัญก าลังใจ ผู้รับการนิเทศควรให้การเสริมก าลังใจ 
โดยเฉพาะจากฝ่ายบริหารเพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและท างานด้วยความพึงพอใจ 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ
ด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  มีดังนี้ 

1. การประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยการตั้งจุดมุ่งหมายที่
ชัดเจน การใช้เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เป็นที่
ยอมรับของฝ่ายนิเทศ ครูอาจารย์ และนักเรียน 

2. การประเมินผลเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จ าเป็นต้องท า เมื่อได้จัดท า
โครงการนิเทศแล้ว 

3. การประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลจากหลายฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ผู้นิเทศ      
และผู้รับการนิเทศ 

4. การประเมินผลสามารถท าได้ 2 ระยะ คือ การประเมินผลระหว่าง
ปฏิบัติงานหรือขณะปฏิบัติงาน (Formative Evaluation) เพ่ือจะได้พิจารณาวิธีการด าเนินการเพ่ือ
ปรับปรุงโครงการ ส่วนการประเมินผลสรุปเป็นการประเมินผลเพ่ือการตัดสินใจถึงผลที่ได้รับจาก
โครงการ 

5. การประเมินผลเป็นระบบ มี 3 ส่วน คือ การประเมินผลที่ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิตการประเมินผล มีเทคนิควิธีการดังนี้ 
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1) การประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถจะด า เนินการได้ใน
ลักษณะเดี่ยวหรือกลุ่ม ผู้ด าเนินการประเมินจะรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ที่มีความ
น่าเชื่อถือ  และมีความเท่ียงตรงในการวัด 

2) การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นผลจาการสังเกตสัมภาษณ์        
การประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยทั่วไปการประเมินผลจาการสังเกตสัมภาษณ์ การประชุมสัมมนา
ร่วมกัน โดยทั่วไปการประเมินผลการนิเทศจะใช้วิธีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกันไป เพ่ือให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2553) ได้กล่าวถึงหลักการนิ เทศภายใน
สถานศึกษาผู้ด าเนินงานต้องมีหลักยึดในการท างานเพ่ือให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

1.  การนิเทศควรมีการบริหารงานเป็นระบบ และมีการวางแผนการ
ด าเนินงานเป็นโครงการ 

2.  การนิเทศต้องถือหลักการมีส่วนร่วมในการท างาน คือ มีความเป็น
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจ
กันในการด าเนินงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ 

3.  การนิเทศเป็นงานสร้างสรรค์เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของ
แต่ละบุคคลให้แต่ละบุคคลได้แสดงออก และพัฒนาความสามารถเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ 

4.  การนิเทศเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยให้ครู
อาจารย์ได้เรียนรู้ว่าปัญหาของตนเองเป็นอย่างไร จะหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร 

5.  การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น สร้างความ
เข้าใจระหว่างกัน สร้างมนุษยสัมพันธ์มีวิธีการท างานที่ดี และความสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันได้ 

6.  การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพัน และความมั่นคงต่องานอาชีพ 
รวมทั้งความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

7.  การนิ เทศเป็นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครู ให้มีความรู้สึก
ภาคภูมิใจเป็นอาชีพท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถ และสามารถท่ีจะพัฒนาได้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552)     
ได้ก าหนดภารกิจของการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 

1.  ศึกษาระบบการนิ เทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ร่วมวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา 
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โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา จัดท าเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการ
เรียนการสอน 

2.  ด าเนินการนิ เทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามที่ ได้รับ
มอบหมาย สร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ด าเนินการ
ตามแผนนิเทศ 

3.  ประเมินผลระบบ และกระบวนการนิ เทศภายในสถานศึกษาตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ จัดท าเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ประเมินผลการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา ขอความร่วมมือเป็นวิทยากรพัฒนาผู้นิเทศ
เกี่ยวกับความรู้และทักษะการนิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือนิเทศขอ
ความร่วมมือประเมินระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

5.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศภายในกับ
สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการ
นิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่น ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาดีเด่นพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและผู้บริหาร แบบกัลยาณมิตรหรือระหว่าง
ครูผู้สอนศึกษาสถานการณ์โลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเชื่อมโยงกับองค์ความรู้และประสบการณ์
เดิมปรับปรุง พัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลดีต่อการจัดประสบการณ์ เรียนรู้  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างครู กลุ่มสาระ สถานศึกษาหรือสถาบันอื่น ๆ 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการนิเทศการศึกษา  
ดังนี้ 

1. สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศ
ภายในว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างาน
ของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนเกิดความ
เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง 

2.  จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง และต่อเนื่องเป็น
ระบบและกระบวนการ 

3.  จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษา
ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศและการเรียนการสอนตามที่ได้รับ
มอบหมาย สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้ที่ เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิ เทศภายใน                
การนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ จัดการนิเทศภายใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและต่อเนื่อง และให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  2.3.5.10  งานแนะแนว 

  การแนะแนว (Guidance) หมายถึ ง การชี้ แนะ การชี้ช่องทางให้        
การบอกแนวทางให้เพ่ือช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาตัดสินใจ แต่มิใช่การแนะน า (Advise) (รุ่งชัชดาพร เวหะ
ชาติ, 2553) 

การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและ
โลกของตนในแง่กระบวนการมีอยู่ 4 ประเด็น (Shertzer and Stone, 1976)  คือ 

1)   กระบวนการ หมายถึง ปรากฏการณ์ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา และค าว่ากระบวนการแสดงให้รู้ว่า การแนะแนวมิใช่เหตุการณ์เดี่ยว แต่เกี่ยวข้อง
กับชุดของการกระท าหรือล าดับขั้น ซึ่งก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ สู่เป้าหมาย 

2)   การช่วยเหลือ หมายถึง การช่วย อนุเคราะห์ การสงเคราะห์การให้
ประโยชน์  อาชีพที่ เกี่ ยวข้องกับการช่ วย เหลื อ  (Helping Occupations) เป็ นจ านวนมาก                
มีวัตถุประสงค์ส าคัญอยู่ที่การป้องกัน (Prevention) การซ่อมเสริม (Remediation) และการเยียวยา
แก้ไข (Amelioration) ความยุ่งยากและความยากล าบากของมนุษย์ 

3)   บุคคล (Individuals) หมายถึง นักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษา และยิ่ง
ไปกว่านั้นการแนะแนวจัดว่าเป็นการช่วยเหลือที่จัดให้กับนักเรียนปกติ (Normal) ซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือส าหรับพัฒนาการที่เป็นปกติ 

4)   การเข้าใจตนเองและโลกของ (Understand themselves and 
their world) หมายถึง การที่บุคคลรู้ว่าตนเป็นใคร รู้ถึงเอกลักษณ์ของตน รับรู้ธรรมชาติของตนอย่าง
กระจ่าง มีประสบการณ์เกี่ยวกับโลกของตน สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง
และสมบูรณ ์

สรุปได้ว่า การแนะแนว เป็นกิจกรรม กระบวนการที่สถานศึกษาจัดขึ้น
เพ่ือให้บริการแก่ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยการชี้แนะ ช่วยเหลือให้สามารถเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมสังคม ได้อย่างมีความสุข 
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การจัดบริการแนะแนวในสถานศึ กษา ถ้ าต้ อ งการให้ ได้ ผลดี มี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องปฏิบัติตามหลักการที่ส าคัญ (พนม ลิ้มอารีย์ , 2548 อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ, 2553) ดังนี้ 

1.  การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาจะต้องมุ่งให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนทุกคนด้วยความเสอมภาคเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

2.  การจัดบริการแนะแนวต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง คือจัดอย่างเป็น
ระบบมีระเบียบแบบแผน 

3.  ผู้ ท างานแนะแนวจะต้องยอมรับ ในความเป็ น  เอกัตบุ คคล 
(Individual) ของนักเรียนและจะต้องมีความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(Individual Differences) 

4.  การแนะแนวเป็นกระบวนการพฤติกรรมของบุคคล และเกี่ยวกับ
พัฒนาการของมนุษย์  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและกลวิธีต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้แต่ละบุคคลเข้าใจ
ตนเอง 

5.  ผู้ท าการแนะแนวจะต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน 
6.  การแนะแนวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษา ดังนั้นจึงควร

สอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
7.  การแนะแนวที่ มีป ระสิทธิภ าพ ผู้ที่ ท าหน้ าที่ เป็นผู้ แนะแนว 

(Counselor) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะ  
8.  ผู้ท างานด้านแนะแนวต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นประชาธิปไตย  

ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และจะต้องเป็นผู้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
9.  การจัดบริการแนะแนวจะได้ผลดีจะต้องเกิดจากความร่วมมือจาก

บุคลากรทุกฝ่าย 
10.  ผู้ท างานแนะแนวจะต้องเป็นผู้เก็บรักษาความลับได้ 
แนวปฏิบัติการแนะแนวในสถานศึกษา 
1.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา 

โดยเชื่อมโยงกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
2.  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนใน

สถานศึกษา 
3.  ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนว

การศึกษาในสถานศึกษา 
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4.  ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้าน
การแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา               
(รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2553) 

ภาระงานแนะแนว ประกอบด้วย 5 งานหลัก ดังนี้ 
1.   งานศึกษารวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษาส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัว

ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ การเขียน
อัตชีวประวัติ สังคมมิติ การเยี่ยมบ้าน โดยมีการบันทึกข้อมูลในระเบียนพฤติการณ์ ระเบียนสะสม 
สมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้จักผู้ เรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 
ต้องการอะไรและควรให้ความช่วยเหลือในลักษณะใด  

2.   งานสารสนเทศ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นในการ
ตัดสินใจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยน าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอภิปราย บ้านนิเทศ การจัดหาเอกสารคู่มือให้อ่าน ทัศนศึกษา 
การใช้สื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เป็นต้น ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยมีความจ าเป็นมากในการช่วยให้ผู้เรียน
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นและป้องกันความล้มเหลวได้อย่างมาก  

3.  งานให้ค าปรึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มารับการปรึกษา
เกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง รู้ว่าปัญหาของตนอยู่ตรงไหนควรจะแก้ตนเองอย่างไร การแก้ไขนั้นมี
กี่ทางและควรเลือกทางใด จึงจะเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด พร้อมทั้งเกิดความรับผิดชอบในการช่วย
ตนเองอย่างจริงจัง  

4.  งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ เป็นการจัดกิจกรรมด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝนหรือได้รับการช่วยเหลือตาม
ควรแก่กรณี เช่น กิจกรรมที่สนองความถนัด ความสนใจและความสามารถแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกคน 
รวมทั้งการจัดทุนการศึกษา อาหารกลางวันหรือการหางานพิเศษ  

5.  งานติดตามประเมินผล เป็นการติดตามผลการด าเนินงานแนะแนวต่าง 
ๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียน การติดตามประเมินผลแบ่งเป็น 2 งาน คือ  

 5.1  การติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุง
ตนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประเมินงานแนะแนวและงานอ่ืน ๆ 
ของสถานศึกษา  

  5.2  งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพิจารณาที่ได้
จากการด าเนินโครงการแนะแนวเพราะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ได้ผลหรือไม่ ควรปรับปรุงพัฒนา
อย่างไรและควรขยายผลต่อไปหรือไม่ 
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ผู้บริหารมีบทบาทที่ที่ส าคัญต่อการบริการแนะแนว (พนม ลิ้มอารีย์ , 
2548 อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ,  2553) ดังนี้ 

1.  เป็นผู้น าในการริเริ่มและก าหนดนโยบายเกี่ยวกับงานแนะแนวของ
สถานศึกษา 

2.  เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว และเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับ
การแบ่งความรับผิดชอบของกรรมการแนะแนวแต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้ร่วมงานมีความร่วมมือกัน 

3.  เป็นผู้ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การจัดหา
งบประมาณ สถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ของการแนะแนว 

4.  เป็นผู้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบริการแนะแนวแก่บุคลากร
แนะแนว 

5.  เป็นผู้ประชาสัมพันธ์โครงการบริการแนะแนวแก่กลุ่ มประชาชน
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดี และได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ 

6.  เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรแนะแนวท างานกัน
อย่างจริงจัง โดยการให้ผู้ท าหน้าที่แนะแนวได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการแนะแนว 

7.  เป็นผู้จัดให้มีการประเมินผลและปรับปรุงบริการแนะแนวอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน 

8.  เป็นผู้สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและบุคลิกภาพเหมาะสม เข้ารับ
ต าแหน่งนักแนะแนวของสถานศึกษาและเป็นผู้ก าหนดตารางเรียนตารางสอนให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมแนะแนว 
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 สถานศึกษาจะต้องมีระบบการด าเนินงานแนะแนวตามข้ันตอน ดังแผนภูมิข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

ภาพที่  2.8 แสดงระบบการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

*คณะท างานท่ีสถานศึกษาแต่งตั้ง 

คัดกรอง
ผู้เรยีน 

**กลุ่มปกต ิ ***กลุ่มพิเศษ 

ครูทุกคน 
ครูแนะแนว 
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ า 

ด าเนินกิจกรรม 
ส่งเสริมพัฒนา ป้องกนั

แกไ้ข 

ผู้ปกครอง/ชุมชน 

ติดตาม ประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ บรรลเุป้าหมาย ผูเ้รียน ดี เก่ง มีสขุ 

รายงานผล 

ช่วยเหลือ ยากต่อการชว่ยเหลือ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
(2552) ได้ก าหนดภารกิจของงานแนะแนว ไว้ดังนี้ 

1.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา    
โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน ตั้งคณะกรรมการแนะ
แนวภายในสถานศึกษา วางแผนจัดกิจกรรมแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 

2.  ด าเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยความร่วมมือของ
ครูทุกคนในสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ครูที่ปรึกษาและครูทุกคน เพ่ือความ
เข้าใจและขอความร่วมมือจัดกิจกรรมตามแผน จัดกิจกรรมแนะแนววิชาการและวิชาชีพตามแผนที่
วางไว้ 

3.  ติดตามและประเมินผลระบบและกระบวนการแนะแนวใน
สถานศึกษาจัดท าเครื่องมือประเมินผลระบบแนะแนวให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกิจกรรมแนะแนว 
ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

4.  ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการ
แนะแนวกับสถานศึกษาอ่ืน และเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมข้อมูล
สถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนวดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ ศึกษาดูงาน
สถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวดีเด่น พัฒนาระบบแนะแนวภายใน
สถานศึกษา แนวทางการด าเนินงาน 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการแนะแนว ดังนี้ 

1.  ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญโดยให้ทุกคนในสถานศึกษา ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2.  จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

3.  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยา และ
การแนะแนวการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

5.  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และบุคลิกที่เหมาะสมท า
หน้าที่ครูแนะแนว  ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้นและคณะอนุกรรมการแนะแนว 
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6.  ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุน การด าเนินงานแนะแนวและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

7.  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

8.  ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษาองค์กรภาครัฐและ
เอกชน บ้าน  ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว 

9.  การเชื่อมโยงระบบแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551) ได้กล่าวถึงแนวการปฏิบัติแนะแนวใน

สถานศึกษา ไว้ว่า 
1.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา   

โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 
2.  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนใน

สถานศึกษา 
3.  ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนว

การศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปได้ว่า การแนะแนว หมายถึง จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและ

วิชาชีพภายในสถานศึกษา ครูทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมความร่วมมือและความ
เข้าใจอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน ประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษาอ่ืน             
และเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.3.5.11  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 ระบบประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ) 

 โรงเรียนจะต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยอาศัยหลักการดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2543) 

 (1)  เป้าหมายส าคัญของการประกันคุณภาพ คือ การพัฒนาผู้เรียน 
 (2)  ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหาร  
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(3)  ถือว่าบุคลากรทุกคนรวมทั้ งที่ เกี่ยวข้อง  เช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษา   มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพตั้งแต่การวางแผน การติดตามประเมินผล 
การพัฒนาปรับปรุง การช่วยคิด การช่วยท า ช่วยผลักดัน ฯลฯ 

กระบ วน การป ระกั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน  โดยทั่ ว ไป มี  3 ขั้ น ตอน                            
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  2543)  ประกอบด้วย 

(1)  การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน  

(2)  การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

(3)  การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับกระทรวง  

(4)  กระบวนการตามแนวคิด PDCA กระบวนการประกันคุณภาพภายใน
ตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นที่ 1  การร่วมกันวางแผน  
 ขั้นที่ 2  การร่วมกันปฏิบัติตามแผน  
 ขั้นที่ 3  การร่วมกันตรวจสอบ  
 ขั้นที่ 4  การร่วมกันปรับปรุง 
 ขั้นตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี

รายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,  
2545) 

 1.  การเตรียมการ สถานศึกษาควรเตรียมการในเรื่องต่อไปนี้ 
  1)  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร  
   ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องจัดให้บุคลากรในสถานศึกษามีความ

พร้อม  โดยอาจด าเนินการใน 3 เรื่องคือ การสร้างความตระหนัก การสร้างเสริมความรู้และการ
ก าหนดความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ก.  การสร้างความตระหนัก ผู้บริหารถือเป็นบุคคลส าคัญที่จะท าให้
บุคลากรซึ่งได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เกิดความตระหนักแห่งความส าคัญและความ
จ าเป็นของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้บริหารอาจใช้เทคนิควิธีการ  เช่น 

  -   การสร้างทีมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
  -  ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ระดมความคิด ร่วมกันวางแผนและร่วมกันท างาน 
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  -  สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการด าเนินงาน 
  -  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน 
  -  มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 ข.  การสร้างเสริมความรู้ อาจท าได้โดย 
  -  ผู้ บ ริห ารและบุ ค ล ากรของสถาน ศึ กษ าที่ มี ค ว าม รู้         

ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาชี้แจงถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 

  -  เชิญบุคลากรภายนอกสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจมา
เป็นวิทยากร 

  -  น าบุคลากรในสถานศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดู งานใน
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมหรือประสบความส าเร็จจากการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ค.  การก าหนดความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษา ความจ าเป็น
จะต้องจัดโครงสร้างและระบบการท างานให้ชัดเจนพร้อมกับก าหนดและแบ่งความรับผิดชอบของแต่
ละคนและแต่ละส่วนงานตามโครงสร้างและระบบงานที่ก าหนดขึ้นอย่างชัดเจนเพ่ือมิให้การด าเนินงาน
ซ้ าซ้อนและขัดแย้งกัน  และเพ่ือให้ด าเนินงานทุกภาระงานมีผู้รับผิดชอบอย่างแท้จริง 

2)  การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  
ข้อมูลสารสนเทศมีความส าคัญในการตัดสินใจในการด าเนินงาน

ต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาและการก าหนดนโยบาย ซึ่งต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพ
ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย จึงจะช่วยให้การวางแผน การบริหารจัดการและการตัดสินใจด าเนินการ     
อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานี้จะต้องมีการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศ  เช่น 

-  ผลการด าเนินการและการประเมินผลตัวเองในรอบปีที่ผ่านมา 
-  นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

2.  การด าเนินการ  
 มาตรฐานศึกษาได้เตรียมการเรียบร้อยแล้ว การด าเนินการต่อไปคือ 

การวางแผนการปฏิบัติงานโดยการจัดธรรมนูญโรงเรียนแผนพัฒนาการศึกษา (P) การปฏิบัติตามแผน  
(D) การประเมินตนเอง (C) และการปรับปรุง (A) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1)  การจัดธรรมนูญโรงเรียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Plan)  
ธรรมนูญโรงเรียนมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ภาพรวมของสถานศึกษา ความคาดหวังของสถานศึกษา  
พันธกิจ เป้าหมาย จุดเน้นในการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากร
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ในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์ประกอบเหล่านี้จะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน แสดงให้
เห็นการพัฒนาความคิดที่เป็นระบบ มีความชัดเจนสามารถด าเนินการตามแนวทางจนบรรลุความ
คาดหวังได ้

 2)  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Do) เมื่อสถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
การประจ าปีซึ่งจัดขึ้นจากการมีธรรมนูญโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ไว้แล้วจะเป็นตัวขับเคลื่อนท าให้โครงการในแผนด าเนินไปได้ระหว่างการด าเนินการ อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการได้  เพ่ือความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ผู้บริหารควรจัดให้มี
การส่งเสริม สนับสนุน จัดสิ่งอ านวยความสะดวก ติดตาม ดูแล ก ากับการนิเทศการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติการสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งเป็นการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างด าเนินการได้ด้วย 

  3)  การประเมินตนเอง (Check) การประเมินตนเองคือ กระบวนการ
ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ควบคุมตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมุ่งให้ลูกขวัญได้
ประเมินการท างานของตนเอง ในลักษณะของการตรวจสอบที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจของ
ตนเอง  

  ขั้นตอนการประเมินตนเองมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
  (1)  การสร้างความตระหนัก 

 (2)  การเตรียมความพร้อม 
 (3) การวางแผนการประเมินตนเอง 
 (4)  การประเมินตนเอง 
 (5)  การเขียนรายงานและการเผยแพร่ 
 (6)  การน าผลประเมินไปใช้ 

  การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นนั้น ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
เป็นกระบวนการที่ท าให้การประเมินตนเองของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนของการประเมินตนเอง โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อมูลย้อนกลับไป
ปรับปรุง  พัฒนาการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนให้บรรลุเป้าหมาย  

   3.  การปรับปรุงการน าไปใช้ (Action) 
  เมื่อสถานศึกษาให้มีการประเมินตนเองสถานศึกษาและข้อมูล

สารสนเทศ  ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงการด าเนินการของสถานศึกษา และเป็นประโยชน์
ในการน าไปใช้เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในระยะต่อไป รวมทั้งการจัดท าระบบ
สารสนเทศที่ส าคัญให้เป็นปัจจุบัน 
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   ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเอง 
1)   ผู้เรียนสามารถน าไปพัฒนาตนเอง  
2)  ครูสามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอน  
3)  ผู้บริหารสามารถน าไปควบคุมคุณภาพการศึกษา  
4)   หน่วยงานต้นสังกัดสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการบริหาร

จัดการ  
5)  ผู้ปกครองชุมชนสามารถให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือ 

   4.  การรายงานผลการปฏิบัติ 
   การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นกระบวนการที่สถานศึกษา

ต้องด าเนินการให้มีข้อสรุปเพ่ือบันทึกการประเมินตนเองเป็นหลักฐาน ส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงการ
พัฒนางานของสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ การ
จัดท ารายงาน การประเมินตนเองนั้นสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ 

1)  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการรายงาน  
 กลุ่มเป้าหมายการรายงานการประเมินตนเองมีหลายกลุ่ม ดังนี้ 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยในการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย โดย
กลุ่มเป้าหมายการรายงานที่สถานศึกษามุ่งหวังเผยแพร่ในด้านต่าง ๆ มีดังนี ้

(1)  ผู้เรียนและผู้ปกครอง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สถานศึกษา
มุ่งหวังเผยแพร่ผลการประเมินด้านคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน เป็นรายบุคคลและ
รายวิชากลุ่มประสบการณ์  

(2)  กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง เป็นกลุ่มเป้าหมายที่
สถานศึกษามุ่งหวังอ าเภอ แพร่ผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า ผลงานกิจกรรมส าคัญ ครอบคลุม
ภารกิจที่ก าหนดในธรรมนูญโรงเรียนเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในสถานศึกษา  

(3)  ครูและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายที่
สถานศึกษามุ่งหวังเผยแพร่ผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและธรรมนูญ
โรงเรียน 

2)   การก าหนดรูปแบบของการรายงาน  
 การราย งาน ก ารป ระ เมิ น ตน เอ ง  เป็ น ก ารราย งาน ให้

กลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงสถานภาพและผลการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ซึ่งมีความ
หลากหลายจ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้านการสื่อสาร รูปแบบการรายงานเป็นส่วนส าคัญที่
สถานศึกษา  ต้องพิจารณาในการจัดท าเป็นอย่างยิ่งโดยรูปแบบการรายงานควรมีลักษณะการรายงาน
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ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ด้านแผนงานโครงการที่สรุปถึงภูมิหลังของโครงการลักษณะการประเมิน ผล
การประเมิน  การสรุปและข้อเสนอแนะ 

3)  การก าหนดเค้าโครงของรายงาน  
 ก าหนดเค้าโครงของรายงานที่สถานศึกษาต้องการน าเสนอ

สภาพ  และผลการด าเนินงานตามภารกิจที่ก าหนดในธรรมนูญ เรื่องนโยบาย เป้าหมาย มาตรการ  
ยุทธศาสตร์แผนงาน งานโครงการ 

4)  การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน  
 สถานศึกษาควรด าเนินการรวบรวมข้อมูล ตามเค้าโครงของ

รายงานเพื่อประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท  
 ประเภทที่  1 ข้อมูลทั่ วไปคือ ข้อมูลที่บรรยายสภาพของ

สถานศึกษาด้านภูมิศาสตร์ สภาพชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ประเภทที่ 2 ข้อมูลที่แสดงถึงสภาพและการด าเนินงานของ

สถานศึกษา บริบทของสถานศึกษาตามแนวทางที่ก าหนดในธรรมนูญ แผน/ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

5)  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  
 เป็นขั้นตอนที่สถานศึกษาน าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมา

วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลและน าไปเสนอเป็นสารสนเทศ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติที่สอดคล้อง
กับลักษณะข้อมูลสภาพและผลการด าเนินงาน เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณ อาจใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ก็ต้องใช้การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม
บรรยาย เป็นต้น 

6)  การน าเสนอข้อมูล  
 การน าเสนอข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สถานศึกษาจัดท ารายงานให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการรายงาน เค้าโครงของการรายงาน ลักษณะของข้อมูล การ
วิเคราะห์และแปลผล จะเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาก่อนเผยแพร่สู่เป้าหมาย 

7)  การเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย  
 สถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองและเผยแพร่สู่

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
(2552) ได้ก าหนดภารกิจของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 

1.  จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กระทรวง
ก าหนด 

2.  จัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4.  สร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5.  บุคลากรในสถานศึกษาร่วมจัดท าแนวทางปฏิบัติในการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อการยอมรับและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 
6.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมภารกิจ          

และสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่าง
เพียงพอ ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดเก็บเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

7.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการศึกษาปฐมวัย และสามารถเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นได ้

8.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา      
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ 

9.  จัดท าแผนก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

10.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 
11.  ด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ 
12.  ประเมินผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของการพัฒนา

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 
13.  จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (รายงาน

ประจ าปี)  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2551) ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมาย ความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพ้ืนที่การศึกษาหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินของส านักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ความส าเร็จของสถานศึกษา 

4.  ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.  ป ระส าน ค ว าม ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะห น่ ว ย งาน อ่ื น                       
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

6. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา และประเมิน
คุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษา เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษา ดังนี้ 

1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และความต้องการของชุมชน 

2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก  
รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

3. จัดท าแผนสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผน
ยุทธศาสตร์) 
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4. ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม สถานศึกษาต้องสร้างระบบท างานที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพ
ของเดมม่ิง (Deming Cycle) 

5.  ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานที่ก าหนด
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

7. จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และสรุปรายงาน
ประจ าปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา หมายถึง การจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เรียกใช้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษา ด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่ก าหนดเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  2.3.5.12   การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
   วิธีการของชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540 อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ, 2554) กล่าวถึงกระบวนการเกิดและด าเนินการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
อาจเริ่มไปจากล าดับขั้นโดยคร่าว ๆ ดังนี้ 

1. แสวงหาระบบหรือกลไกที่จะสร้างหรือพัฒนาบุคลากร ให้มีทัศนคติ
และวิสัยทัศน์ที่เอ้ือต่อการเกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่มองเห็นประเด็นปัญหาหรือมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอยู่แล้ว 

2. เมื่อผ่านการปรึกษาหารือและมองเห็นปัญหาร่วมกันแล้ว ก็ขยายไปสู่
การร่วมคิด วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และวางแผนกิจกรรม เพ่ือน าไปสู่การร่วมมือกันจัด
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ และพัฒนาเจตคติ ความส ามารถ
สติปัญญาของบุคคล  พื่อท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดบูรณาการในการศึกษาของชุมชน 

3. จัดกระบวนการเรียนรู้จาการปฏิบัติและการจัดการตามกิจกรรมที่
ก าหนดในข้อ (2) โดยมีการสรุปประเมินผลการด าเนินการร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาพัฒนา
กิจกรรมและความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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4. แสวงหาแนวทางของการขยายความคิด กิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่
ประชาชนในชุมชน เพ่ือขยายการมีส่วนร่วมให้ทั่วถึง และผลักดันให้เกิดโครงสร้างของกิจกรรมแบบ
แนวร่วมอย่างต่อเนื่องในชุมชน 

5. ส ารวจหารูปแบบและระบบของความร่วมมือและความสัมพันธ์กับ
ภายนอกชุมชนที่จะพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งของบุคคล โรงเรียนและชุมชน  
เช่น เครือข่ายงานพัฒนาในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนา
อย่างเป็นบูรณาการ 

แนวปฏิบัติสถานศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ                               
การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554) 

1. การศึกษา ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
2. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทักษะทางวิชาการ     

เพ่ือการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 
3. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา   

4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาใน
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ดังนี้ 

1.  จัดระบบการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน  
องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  เอกชน  องค์ ก ร เอ กชน  องค์ ก ารวิ ช าชี พ  สถาบั น ศาสนา                  
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 

2.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน 

3.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล
ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง  ๆ  

4.  พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้ง
เนื้อหา วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ หมายถึง  
จัดระบบการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีการอบรม  
แสวงหาความรู้ของข้อมูลข่าวสาร โดยการพัฒนางานวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 
  2.3.5.13   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

 การมีส่วนร่วม คือ สถานที่องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งครู ผู้เรียน ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้น าชุมชน หรือสมาชิกชุมชน มาร่วมกันด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยในการ
ด าเนินการนั้นมีลักษณะของกระบวนการ (Process) มีขั้นตอนที่มุ่งหมายจะให้เกิดการเรียนรู้  
(Learning) อย่างต่อเนื่อง มีพลวัต (Dynamic) คือ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ มีการแก้ปัญหา การร่วมกันก าหนดแผนงานใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนในความสัมพันธ์
ของทุกฝ่ายที่เข้าร่วม ไม่มีความหลากหลายตามความเกี่ยวข้องของกิจกรรมที่จะท า หัวใจส าคัญของ
การมีส่วนร่วม คือ การระดมความคิด อันเป็นการกระจายอ านาจและความสัมพันธ์ที่เป็นแนวรับเสมอ
ภาคกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งมีความแตกต่างจากความร่วมมือ (Cooperation)    
เพราะความร่วมมือ หมายถึง การที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น “เจ้าของหรือเจ้าภาพ” งานหรือกิจกรรม
นาน ๆ  แล้วขอให้ฝ่ายอ่ืน ๆ เข้าร่วมในลักษณะเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งไปไม่มีความต่อเนื่องและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม แต่มุ่งจะให้กิจกรรมหรืองานนั้นเสร็จตามความต้องการของฝ่าย
เจ้าของงาน  (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 2549 อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554) 

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนในฐานะเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนและท้องถิ่น ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยร่วมแสดงความคิดเห็น
และกระท าในสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนดปัญหา ความต้องการของประชาชน  
ชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหา หาแนวทางพัฒนาโรงเรียน 

 การมีส่วนร่วมนั้นอาศัยหลักการที่ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์ท าขึ้นเป็น
กระบวนการซึ่งมีขั้นตอนมากมายและการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละขั้นตอนนั้นมีความส าคัญแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนนั้น การจ าแนกการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ตามแนวคิดของ โคเฮน (Cohen) และอัพฮอฟฟ์ (Uphoff) ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ทั้งการ
ก าหนดความต้องการและการจัดล าดับความส าคัญ นโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง ต านานการ
ตัดสินใจจะเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น ช่วงด าเนินการวางแผนและช่วงการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้  
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 ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation)  ซึ่งเป็น
ประกอบต่าง ๆ ของการด าเนินงาน การบริหารงานและประสานงาน  

 ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ทั้งท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ส าคัญในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะเป็นประโยชน์ในทางบวก และผลกระทบ
ในทางลบและการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม  

 ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคัญที่
จะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) 
จึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม (สุพัฒน์ สมจิตรสกุล, 2549 อ้างถึงใน      
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 2.9  แสดงความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549) 
  

แนวคิดการมีส่วนร่วม (อภิญญา เวชยชัย, 2544 อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 
2554) 

1. แนวคิดการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียนหรือเป็นแบบ “เพ่ือน”  
ผู้ปกครองและชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกกระบวนการ โดยมุ่งเน้น
การท างานร่วมกันอย่างเสมอภาค มากกว่าความร่วมมือที่เป็นพิธีการ หรือเป็นความร่วมมือที่ ฝ่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นฝ่ายให้และโรงเรียนเป็นฝ่ายรับฝ่ายเดียว เป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน 

2. แนวคิดการสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม โดยอยู่บนพ้ืนความเป็นตัวของ
ตัวเอง ยอมรับความแตกต่างของบุคคล เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าเป็นทางการ 
และควรเป็นความสัมพันธ์แบบสองทาง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจ าเป็นต้องมี

1. ตัดสินใจ 

2. ปฏิบัต ิ

3. รับผล 

4. ประเมิน 

การส่งผลโดยตรง 

การส่งผลย้อนกลบั 
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การฝึกทักษะในการสื่อสาร และการยอมรับความเห็นต่าง การเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

3. การสื่อสารข้อมูลข่าวสารสองทางท าให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
ข้อมูล ข่าวสาร ต้องเป็นข้อมูลจริง โปร่งใส มีการใช้การสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบ มีความจริงใจใช้ภาพ
ที่ง่าย ไม่เป็นทางการ และมีการสื่อสารที่สม่ าเสมอ 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร               
(รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, 2554) 

1. ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ 
เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณ
ใกล้เคียง  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และสถานศึกษาได้เปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์  ชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการศึกษาเป็นเรื่องของสถานศึกษา แต่ชุมชนยังคงให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ แต่เป็นการร่วมแสดงความสนใจต่อบุตรหลานของตนเป็นการเฉพาะมากกว่า
ความสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาอ านาจตัดสินใจอยู่ที่สถานศึกษาส่วนใหญ่
เป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบหนุนช่วยทรัพยากรทางบริหารเป็นส่วนใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน ท้องถิ่นนั้น แม้จะถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารสถานศึกษา แต่ชุมชนและท้องถิ่น
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาในท้องถิ่นของตน การศึกษาจึงไม่เป็นหนึ่ง
เดียวกับชุมชน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องตระหนักว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชนและท้องถิ่น ใน
การศึกษาเป็นความจ าเป็นที่ต้องสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และสถานศึกษา หากพบว่าระเบียบบางด้านเป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงสถานศึกษา การปรับโครงสร้างเป็นการปรับระบบภายในการท างาน ให้เกิดเป็น
บรรยากาศที่เป็นกันเอง อบอุ่น เชื้อเชิญให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและเป็นการลด
ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออกไป การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้อยู่ในจุดที่สมดุล สร้างสรรค์และมีความ
เสมอภาคกัน และต้องตระหนักว่าใช้เวลานาน และมีความล าบาก ดังนั้นจึงไม่ควรใจร้อนหรือคาดหวัง
เกินความเป็นจริง  (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554) 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ดังนี้ 
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1.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

2.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วน ในการ
พัฒนา  ชุมชนและท้องถิ่น 

3.  ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
แหล่งวิชาการในที่อ่ืน ๆ 

4.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับศิษย์เก่า   การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบัน
ศึกษาอ่ืน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
หมายถึง ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาการเรียน  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรอ่ืน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้มีการบริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่ง
วิชาการในท้องถิ่น จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันอ่ืน 

  2.3.5.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
    บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
    รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความส าคัญกับการกระจายอ านาจในการจัดกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งรวมทั้งด้านการศึกษาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการจัดการศึกษาอยู่แล้ว  
และมีแนวโน้มที่จะได้รับบทบาทนี้มากข้ึน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความพร้อมกว่า
ที่เป็นอยู่ในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการยังมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนหลาย
ประการดังนี้  (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554)   

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ โดยรัฐมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดูแลเชิงมาตรฐาน ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังไม่ได้จัดการศึกษาต้องการจัดการศึกษาขึ้น เช่น ต้องการตั้งโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ รัฐก็ต้องดูแลว่าการจัดการศึกษานี้สอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในท้องถิ่นหรือไม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประกันว่า
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เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาแล้ว ประชาชนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

2. การสนับสนุน รัฐมีหน้าที่ประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐาน เป็นบทบาทช่วยเหลือ
ส่งเสริม แต่รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงและบังคับบัญชา ในแง่นี้รัฐมีหน้าที่ให้ข้อมูล ให้แนวทาง และให้
ค าแนะน าเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดการศึกษาของตน 

3. เสนอแนะงบประมาณ กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม       
มีหน้าที่เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ซึ่งต้องค านวณค่าใช้จ่ายต่อหัว ผู้ เรียน และเสนอแนะให้หน่วยจัดสรรงบประมาณพิจารณา            
แต่กระทรวงไม่ได้มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ถึงแม้เป็นสิทธิ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีงบประมาณของท้องถิ่นสนับสนุน แต่ก็ต้องไปตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่รัฐก าหนด ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการศึกษา ต้องมีระบบประกัน
คุณภาพ  ครูและผู้บริหารการศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพ และต้องได้รั บการประเมิน
คุณภาพจากภายนอกด้วย ซึ่งก็หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานศึกษาก็
ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วย 

บทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554)   
เอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา และรัฐส่งเสริมให้เอกชนสามารถ

จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท โดยรัฐต้องค านึงถึงการจัดการศึกษาของเอกชน เพ่ือมิให้การ
จัดการศึกษาของรัฐส่งผลกระทบกับการด าเนินการของเอกชน เช่น ไม่จัดสถานศึกษาแข่งขันในพ้ืนที่
เดียวกัน จนท าให้เอกชนไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ในกรณีเช่นนี้ รัฐควรเข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนให้เอกชนยกระดับคุณภาพมากกว่า 

ในกรณีที่เอกชนจัดการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคล  
กฎหมายการศึกษายอมรับบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา และใช้หลักการเดียวกันกับ
สถานศึกษาอ่ืน คือ หลักการกระจายอ านาจ กล่าวคือรัฐจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวควบคุมการจัดการศึกษาของ
เอกชนจนเกินความจ าเป็น โดยการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ       
แต่เอกชนก็ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รัฐจะเข้ามาก ากับ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาเอกชนเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ของเอกชน รัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น เงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี  
และจัดสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม  
ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการสนับสนุน ครอบครัว กลุ่มบุคคล องค์กรประชาชน และองค์กรสังคม
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อ่ืน ๆ นอกจากนี้ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและ
สามารถพ่ึงตนเองได ้

บทบาทของบุคคล ครอบครัว และสถาบันสังคมในการจัดการศึกษา                 
(รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554)   

ผู้ปกครอง ครอบครัว ประชาชน และสถาบันสังคมมีบทบาทเข้าร่วม
ในการจัดการศึกษาได้หลายประการ ทั้งในการจัดการศึกษาซึ่งต้องได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว แต่
ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทร่วมกันในการจัดการศึกษาที่เอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐจัดให้แก่บุตรหลานของตนอีกหลายประการ คือ   

1. ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานตน เช่น เลือก
สถานศึกษาให้บุตรหลาน  ร่วมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน 

2. ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร พัฒนาการของบุตรหลาน
และการเรียนการสอนประจ าวัน 

3. ร่วมจัดท าหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เช่น ร่วมแสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอแนะการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและ
ครู ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และให้ข้อแนะน าในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ร่วมในบรรยากาศการเรียนการสอนของสถานศึกษา ผู้ปกครอง
อาจร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน หรือร่วมกิจกรรมอ่ืนที่สถานศึกษาจัด ซึ่งหากสถานศึกษามี
แนวทางสนับสนุนที่ดีก็จะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเอง 

5. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา โดยสนับสนุนด้านความคิด     
การเป็นผู้น า การเป็นกรรมการ การร่วมประชุม การให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ข้อมูลความคิดเห็น 
การปกป้องดูแลการสนับสนุนทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ์ การร่วมด าเนินโครงการ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2554) 

1. ส ารวจข้อมูลและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความ
ต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
สังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ใน การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
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3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาใน
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  ดังนี้ 

1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 

2.  จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ การเพ่ิมความพร้อมให้กับ
บุคคล  ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่ร่วมจัดการศึกษา 

3.  ร่วมบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ และสถาบันสังคมอ่ืน
ร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง
สถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ            
และสถาบันสังคมอ่ืน ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

6.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา หมายถึง ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกันจัดการศึกษา
และใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน  
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอ่ืนได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
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2.3.5.15  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

1.  คู่มือครูในงานวิชาการ เป็นเครื่องมือช่วยครูอาจารย์ที่จะได้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิชาการในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ เพ่ือจะได้
ท าให้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 คู่มือครูในงานวิชาการ ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิเทศภายในสถานศึกษา
สามารถจัดท าได้โดยการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ทางวิชาการที่ครูต้องรู้และได้ค าแนะน าในการจัดการ
เรียนการสอน 

 เนื้อหาที่ควรบรรจุไว้ในคู่มือครูในงานวิชาการมีดังนี้ 
1.1 หลักสูตรที่ครูสอนอยู่ในด้านหลักสูตร โครงสร้าง จุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 
1.2 ระเบียบการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 
1.3 การใช้เงินในหมวดเงินบ ารุงการศึกษาเพ่ืองานวิชาการ 
1.4 การสอนซ่อมเสริมกับนักเรียนนักศึกษา 
1.5 การเขียนโครงการและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1.6 ลักษณะการจัดการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 
1.7 การเลือกและการใช้สื่อการสอน 
1.8 การเสนอแบบเรียน ต ารา หนังสือเพ่ือจัดซื้อในห้องสมุด 
1.9 การจัดท าโครงการสอน แผนการสอนหรือประมวลการสอน 

2. การจัดท าคู่มือนักเรียนนักศึกษา คู่มือนักเรียนนักศึกษา เป็นเอกสารที่
สถานศึกษาจัดท าเพ่ือแจกนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาใหม่ในวันลงทะเบียน      
เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักสูตร การจัดการการเรียนการสอน การปฏิบัติตน
ได้ถูกระเบียบของสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษา โดยทั่วไปสถานศึกษาจะ
จัดพิมพ์ขึ้นเป็นรายปี 

คู่มือนักเรียนนักศึกษาจะมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 แนะน าสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา คณาจารย์ ตลอดจน

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับนักเรียนนักศึกษา 
2.2 หลักเกณฑ์ หลักการ โครงสร้างรายละเอียด 
2.3 ปฏิทินการศึกษา 
2.4 ระเบียบการลงทะเบียนเรียน การลดวิชาการเพ่ิมวิชา 
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2.5 ระเบียบการจัดและประเมินผลการศึกษา 
2.6 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 
2.7 ระเบียบเกี่ยวกับวินัยและการปฏิบัติตน รวมทั้งระเบียบการ        

แต่งกาย และระเบียบอื่น ๆ ที่นักเรียนนักศึกษาต้องถือปฏิบัติ 
3. การจัดห้องศูนย์ควบคุมการเรียนการสอนทางวิชาการ ห้องที่จัดขึ้น

ไม่ใช่ห้องเรียนของนักเรียนนักศึกษา แต่เป็นห้องที่เป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับข่าวสาร และสารสนเทศของ
งานด้านวิชาการในสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีนักเรียนนักศึกษาไม่ได้เรียนประจ าห้องวัน
หนึ่งอาจเรียนหลายวิชาและย้ายห้องเรียน การจัดห้องศูนย์ควบคุมการเรียนการสอนจะเป็นศูนย์กลาง
ที่อ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน สามารถติดตามทางด้านวิชาการได้ 

 การจัดห้องควรประกอบด้วย 
3.1 ตารางการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
3.2 ตารางสอนรวมของครูอาจารย์ 
3.3 ตารางสอนกลุ่ มวิชาของนักศึกษาแยกตามกลุ่ม  แผนก        

และคณะวิชาต่าง ๆ 
3.4 แผนการเรียนของหลักสูตรระดับต่าง ๆ ครบทุกภาคเรียน 
3.5 แสดงผลสถิติความก้าวหน้าทางด้านการรับสมัครนักเรียน

นักศึกษา 
3.6 แสดงจ านวนครูอาจารย์ที่ประจ าและศึกษาต่อ 
3.7 มีตัวอย่างอุปกรณ์การสอนที่ต้องใช้ประจ า เช่น ใบงาน ใบช่วย

สอน ใบความรู้หนังสือเรียน คู่มือครู คู่มือนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนรายชื่อนักเรียนนักศึกษาในแต่
ละชั้นปี 

ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาใน
การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศกึษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

2.  ท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้และถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

3.  ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา และแก้ไขปรับปรุง 
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4.  น าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

5.  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการสถานศึกษา  และน าไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 

สรุปได้ว่า การจัดระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา หมายถึง จัดท าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบ น าร่างระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา และน าไปแก้ไขและปรับปรุงให้เหมาะสม 
  2.3.5.16   การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา 

1.  การเลือกต าราเรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553)                   
 ต าราเรียนหรือแบบเรียนเป็นอุปกรณ์การสอนที่ส าคัญ โดยทั่วไป

สถานศึกษาจะใช้ต าราเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ นอกเหนือจากนั้นเรียกว่าหนังสืออ่าน
ประกอบ ซึ่งสถานศึกษาจะใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้ กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้บังคับการศึกษาในบางระดับ  
เช่น ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ต าราเรียนหรือแบบเรียนครูอาจารย์ สามารถจัดท าข้ึนเอง
ได้ โดยการเขียนต าราวิชาการตามเนื้อหาของหลักสูตรรายวิชา 

 ต าราเรียนเป็นเครื่องมือประหยัดเวลาในการสอนของครูอาจารย์  
เนื้อหาบางอย่างครูอาจารย์ อาจก าหนดให้นักเรียนไปค้นคว้าจากห้องสมุดตามหนังสือที่ก าหนดให้
อ่านเพ่ิมเติม และน ามาอภิปราย หรือจัดท าเป็นรายงานเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ที่กว้างขวาง  
ต าราเรียนเป็นหลักในการก าหนดเนื้อหาตามหลักสูตรรายวิชาที่เรียนหรือแบบเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง  
หรือเล่มที่ของตนเองเขียนใช้เพียงเล่มเดียว ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนต้องใช้ต าราเล่มเดียวกันก็จะเกิดความรู้
ที่แคบ ด้วยเหตุนี้ ครูอาจารย์ควรจะได้ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้ได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งควรจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของสถานศึกษา โดยสามารถจะท าได้ดังนี้ 

2. จัดท าต าราเรียนและแบบเรียนอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับวิชาต่าง ๆ               
มาไว้ในห้องสมุด 

3. ให้ครูอาจารย์ได้จัดท าโครงการสอน หรือแผนการสอน โดยการ
ก าหนดหนังสืออ่านประกอบให้กับนักเรียนนักศึกษา 

เกณฑ์การเลือกต าราเรียนมีดังนี้ 
1. ต าราเรียนเหมาะสม และตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรรายวิชานั้น 
2. เนื้อหาวิชาในต าราเรียนเขียนได้ถูกต้อง โดยพิจารณาจากผู้เขียนว่า

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชานั้น ๆ 
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3. ลักษณะการอธิบายเนื้อหาวิชาพอเหมาะกับวัยและความรู้ของผู้เรียน 
4. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 
5. ต ารามีบทสรุป แบบฝึกหัดท้ายบท เพ่ือช่วยในการฝึกความรู้และ

ทักษะ 
6. มีหนังสืออ้างอิง บรรณานุกรม อภิธานศัพท์ ตลอดจนค าอธิบาย 

ตาราง ภาพมาประกอบ 
7. คุณภาพของการจัดพิมพ์ เช่น กระดาษ การเข้าเล่ม การตรวจค าผิด 
ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ได้ระบุบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาใน
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา ดังนี้ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ                   
ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

2.  จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

3.  ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์  
หนังสืออ่านประกอบแบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 

สรุปได้ว่า การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา หมายถึง 
การศึกษา  วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือเป็นหนังสือแบบเรียน ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าหนังสือเรียน หนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัดเสริมทักษะ ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอนเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  2.3.5.17  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยี  
   การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  (รุ่งชัชดาพร     
เวหะชาติ, 2554) 

 ความมุ่ งหมายของการใช้สื่ อการสอน การใช้สื่ อการสอนควรจะมี
จุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1.  สร้างความรู้ที่ เป็ นรูปธรรมเพ่ือให้ ผู้ เรียนได้ เกิดแนวคิดและได้
ประสบการณ์ตรงมากขึ้น 

2.  เร้าความสนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
3.  ให้ผู้เรียนสามารถจ าสิ่งที่เรียนได้ในระยะยาว 
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4.  น าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่าง ๆ มาสู่ห้องเรียนได้มากขึ้น 
5.  สร้างพ้ืนฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียนได้มากขึ้น 
6.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนและเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
7.  เสริมสร้างเจตคติต่อการเรียนรู้ 
8.  เป็นเครื่องมือที่ใช้ทบทวนสรุปและท าให้เนื้อหาวิชาสัมพันธ์กัน 
9.  เสริมสร้างกิจกรรมที่แปลกออกไปและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน

ที่ก าลังเรียนอยู ่
10. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้เร็วขึ้น 
สื่อการสอนประเภทโสตทัศนูปกรณ์ แบ่งความสามารถและลักษณะ     

มีดังนี ้
1.  โสตทัศนูปกรณ์  ได้แก่ 

1.1  ภาพ เช่น ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพที่ตัดมา 
1.2 วัสดุลายเส้น ได้แก่  การ์ตูนลายเส้น แผนภูมิ  แผนสถิติ 

โปสเตอร์ 
1.3   วัสดุมีทรง ได้แก่ หุ่นจ าลองของจริง 

2.  เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ 
2.1   เครื่องเสียง เช่น เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่น แผ่นเสียง 
2.2  เครื่องฉาย เช่น เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉาย ฟิล์มสตริป    

เครือ่งฉายภาพยนตร์ 
3.  กิจกรรมโสตทัศนูปกรณ์  ได้แก่ 

3.1   การศึกษานอกสถานที ่
3.2   การจัดนิทรรศการ 
3.3   การจัดสถานการณ์จ าลอง 

รูปแบบของการจัดบริการสื่อการสอนในสถานศึกษา มีอยู่ 2 รูปแบบ  คือ 
1.  รวมงานสื่อทุกชนิดทั้งสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ไว้ด้วยกันในกรณี

เช่นนี้จะรวมห้องสมุดและหน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์เข้าไว้รวมกัน มีการบริหารงานและบริการเป็น
หน่วยงาน 

2.  แยกเป็นเอกเทศ เป็นการแยกหน่วยงานห้องสมุดออกจากหน่วยงาน
ทางโสตทัศนูปกรณ์  มีสถานที่งบประมาณและการบริหารตลอดจนบริการที่แยกจากกัน 

การเลือกใช้สื่ อการสอน ควรจะได้ค านึ งถึงสิ่ งต่อไปนี้  (ปรียาพร                     
วงศ์อนุตรโรจน์, 2546 อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ,  2554) 
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1.  การจัดท าสื่อการสอน สามารถจัดท าได้ดังนี้ 
1.1   ครูอาจารย์จัดท าขึ้นเอง โดยใช้วัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุเหลือใช้ 

ตลอดจนวัสดุที่จัดซื้อมาราคาถูก 
1.2   ให้ผู้เรียนจัดท าขึ้นและอยู่ในความแนะน าของครู 
1.3   สื่อการสอนบางชนิด อาจได้รับการบริจาคจากองค์การหรือ

มูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนบริษัทห้างร้าน 
1.4   สื่ อการสอนประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ ราคาแพง 

สถานศึกษายังไม่สามารถจะจัดซื้อได้ ก็ใช้การยืมจากหน่วยงานอื่น ๆ 
1.5   สื่อการสอนบางประเภทไม่สามารถจะจัดท าขึ้นเองได้ แต่ต้อง

ใช้เป็นประจ า ควรจะได้จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือน าไปซื้อไว้ใช้และให้บริการแก่ครูอาจารย์ 
2.  การเลือกใช้สื่ อการสอน สื่อการสอนมีมากมายหลายประเภท        

เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์ที่จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมโดยค านึงถึง 
2.1  ลักษณะวิชาที่สอนเป็นวิชาทฤษฎีหรือปฏิบัติการใช้สื่อชนิดใด      

จึงจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้น 
2.2  คุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอายุ 

ระดับสติปัญญา ระดับชั้นเรียน จ านวนนักเรียน เวลาที่เรียน ลักษณะของห้องเรียน 
2.3  การเลือกใช้สื่อการสอนในห้องเรียนที่มีผู้เรียนมีบทบาท ในการ

เรียนการสอน มีกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งครูอาจารย์
สามารถจะจัดในลักษณะของสื่อประสม 

 วิธีการใช้สื่อประสม หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการจัดระบบน าเอา
สื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กันและเป็นสื่อที่มีคุณค่าส่งเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอย่าง
หนึ่งอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจ ในขณะที่ใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและอาจใช้ เพ่ือก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 

3.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้ ของครูอาจารย์

บรรลุผล โดยการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายเหมาะสม และเพียงพอให้ครูอาจารย์
ได้เลือกพัฒนาและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างได้ผลและสื่อและเทคโนโลยีนั้น ควรเน้น
ตั้งแต่การจัดท า จัดหาจากท้องถิ่นไปจนถึงสื่อที่ทันสมัยเป็นสากล สถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  ศึกษา วิเคราะห์ ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ 

2.  ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 



 112 

3.  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนางานด้านวิชาการ 

4.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 

 5.  การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

4.   การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา 
   4.1 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษา เป็นเงื่อนไขที่

ส าคัญ ในการตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาเป็น “การศึกษาเพ่ือประชาชนทุกคน”  
(Educational For All) เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เช่น  โรงเรียนที่ห่างไกลด้อย
โอกาสเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีโอกาสเท่าเทียมกับโรงเรียนที่เจริญกว่า รวมทั้งผลจากการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้  ห้องสมุดโลกโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
   4.2 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ ซีดีรอม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังก่อให้เกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ โดยการเกิดสื่อทางภาพ ข้อความและเสียงที่มีความหลากหลายในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้มีการพัฒนารวดเร็วและ
เข้าใจได้ง่ายข้ึน 
   4.3 เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเทศต่าง ๆ  
รวมทั้งประเทศไทยได้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น                    
อันเนื่องจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศต่าง ๆ               
เช่น คอมพิวเตอร์ ใยแก้วน าแสง ดาวเทียมสื่อสาร ซีดีรอม มัลติมีเดีย อินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Instruction : CAI) และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน 
(Computer Aided Learning : CAL) ทั้งระดับท้องถิ่นและระบบทางไกล 

5.   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การระดมสรรพ

ความรู้ที่มีเหตุผลมาประยุกต์ให้เป็นระบบใหม่และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติในสถานการณ์ที่เป็นจริง ใน
การแก้ปัญหาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
   นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Innovation 
and Technology) อาศัยพ้ืนฐานความรู้หลากหลายด้าน เช่น โสตทัศนูปกรณ์ การวัดผล จิตวิทยา
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การศึกษาและแนะแนว การศึกษาพิเศษ การบริหารการศึกษา รวมทั้งความรู้ด้านอ่ืน ๆ อีกมาก  
ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเน้นที่จะศึกษาด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1.  การเรียนด้วยตนเอง (Self Instruction) 
   2.  การเรียนการสอนส าเร็จรูป (Programmed Instruction) 
   3.  การแสวงหานวัตกรรมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
โดยการเข้าสู่ระบบ (System Approach) 
   4.  โสตทัศนูปกรณ์ (Audio Visual Education) 
   5.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Instruction: CAI)
   6.  การใช้ทรัพยากร (Resource) ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
   7.  เครื่องช่วยสอน (Teaching Machine) 
   8.  สื่อการศึกษามวลชน (Mass Education) เช่น วิทยุและโทรทัศน์
ทางการศึกษา 
   9.  ความเสมอภาคในการให้โอกาสทางการศึกษาตามเอกัตภาพของ
แต่ละบุคคล 
   10.  ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาทุกท้องถิ่น 
   11.  ให้ความรู้ทางจิตวิทยาสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
เอกัตภาพบุคคล 
   12.  การศึกษาตลอดชีพ  (Life Long Education) 
   13.  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
   14 . การศึกษาทางอิน เตอร์ เน็ ต  เช่น  Web-Base Instruction,                        
E-Learning  เป็นต้น 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้ให้ความมุ่งหมายของการใช้สื่อการ
สอนว่าควรมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1.  สร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดแนวคิด และได้รับ
ประสบการณ์ตรงมากขึ้น 

2.  ความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา 
3.  ให้นักเรียนนักศึกษาสามารถจ าสิ่งที่เรียนได้ระยะยาว 
4.  น าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่าง ๆ มาสู่ห้องเรียนได้มากขึ้น 
5.  สร้างพ้ืนฐานในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 
6.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจบทเรียนและเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ                   

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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7.  เสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
8.  เป็นเครื่องมือที่ใช้ทบทวนสรุป และท าให้เนื้อหาวิชาสัมพันธ์กัน 
9.  เสริมสร้างกิจกรรมที่แปลกออกไป และให้นักเรียนนักศึกษามีส่วน

ร่วมในบทเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ 
10. ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเรียนได้เร็วขึ้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(2552)   ได้ก าหนดภารกิจของการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  ดังนี้ 
1.  ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดหา การเลือก การใช้                  

และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็ก
พิการเรียนร่วม 

2.  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 

3.  เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการ                   
จากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการของ สพท. และหรือกระทรวงศึกษาธิการแล้ว         
โดยด าเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการและประเมินการใช้สื่ออย่างสม่ าเสมอ 

4.  ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินคุณภาพ                 
สื่อฯ  เพ่ือเลือกใช้ประกอบการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา
ในสถานศึกษา 

6.  ประสานความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และแลกเปลี่ยนการ
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนางาน
ด้านวิชาการกับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรในท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานและ
สถาบันอื่น ๆ  

7.  ประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช้สื่อ  นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

8.  เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาที่ครูผลิตและ
พัฒนาให้เพ่ือนครู สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ระบุบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาใน
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ดังนี้ 

1.  จัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

2.  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพ่ือ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

3.  พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริงเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหา
แหล่งสื่อที่เสริมสร้างการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4.  พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ให้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและชุมชน 

5.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในการจัดหา
ผลิตใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

สรุปได้ว่า การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง 
วิเคราะห์  ก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่อง การจัดหาสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยี การพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือจัดสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา พัฒนา
ห้องสมุด  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากร ในการผลิต
และพัฒนาการใช้สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 2.3.6  โครงสร้างการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
   ในสถานศึกษา งานวิชาการอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่าย
วิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
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       ผู้บริหารสถานศึกษา 
       
       

     คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 

  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  
    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
   
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 
ภาพที่ 2.10  โครงสร้างการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

 
2.4  ความต้องการจ าเป็น 

 2.4.1  นิยามและความหมายของความต้องการจ าเป็น 
 Webster (Nufeldt @ Guralanik, 1988) “needs” หมายถึง สิ่งที่เป็นประโยชน์

ซึ่งขาดแคลนและเป็นที่ต้องการหรือปรารถนาจะได้ ส าหรับค าแปลภาษาไทยที่ใช้กันมีหลายค า ได้แก่                
“ความต้องการจ าเป็น” หรือ “สิ่งที่ต้องการ” หรือ “สิ่งที่จ าเป็น” หรือ “ความต้องการจ าเป็น” 

 2.4.1.1  มุมมองทางจิตวิทยา   
   เจ้าของทฤษฎีความต้องการจ าเป็น (needs) ที่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ      

ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ Abraham Maslow ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1908 - 1970 ในช่วงแรก 
Maslow  ได้ท าการทดลองกับลิง และพบว่าความต้องการจ าเป็นมีหลายระดับ ตั้ งแต่ระดับพ้ืนฐาน
จนถึงระดับสูง และไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองความต้องการจ าเป็น



 117 

พ้ืนฐานก่อน Maslow ได้เสนอล าดับขั้นในรูปพีระมิดความต้องการในช่วง ค.ศ. 1960 เรียกว่า 
Maslow’s  Hierarchy of Needs Pyramid ซึ่งปรากฏในภาพที่ 2.11 (Boeree, 2002; Gwynne,  
1997)   

 
 

 
ความต้องการ 
จ าเป็นด้าน 

การบรรลุสัจการแห่งตน 
 

ความต้องการจ าเป็น 
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง 

 
ความต้องการจ าเป็นด้านความรัก 

 
ความต้องการจ าเป็นด้านความม่ันคงปลอดภัย 

 

ความต้องการจ าเป็นด้านกายภาพ 
  

 
ภาพที ่2.11  ล าดับขั้นความต้องการจ าเป็นของ Maslow 

 
Maslow ก าหนดไว้ว่า ความต้องการจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นขั้นแรกของมนุษย์คือ 

ความต้องการจ าเป็นทางกายภาพ (physiological needs) หมายถึง อากาศ ความอบอุ่น  อาหาร 
การนอน ความต้องการจ าเป็นนี้มีความเข้มมาก เป็นความต้องการตลอดชีวิตของคนเรา  หากไม่ได้รับ 
มนุษย์ก็ต้องตาย ความต้องการจ าเป็นขั้นที่สองคือ ความต้องการจ าเป็นด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(security/safety needs) หมายถึง ความปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง โดยเฉพาะในเด็กเล็กยิ่ง
ต้องได้รับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิต ความต้องการจ าเป็นขั้นที่สามคือ  ความต้องการ
จ าเป็นด้านความรักและการได้เป็นเจ้าของ (love and belonging needs) เป็นความต้องการจ าเป็น
ที่ต้องการเพ่ือน คนรัก รู้สึกว่าตนเองเป็นที่ต้องการ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความต้องการจ าเป็นขั้นที่
สี่คือ ความต้องการจ าเป็นด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (esteem needs)  หมายถึง ความรู้สึก
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ภาคภูมิใจในการเป็นที่ยอมรับทั้งจากตนเองและผู้อ่ืน ในขั้นนี้มีความรู้สึกแยกเป็น 2 ระดับ ระดับที่ต่ า
กว่าคือ ต้องการให้คนเชื่อถือ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก ระดับที่สูงกว่าคือ ต้องการความนับถือในตนเอง             
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเชื่อมั่น มีความสามารถ บรรลุความส าเร็จของเป้าหมายที่ก าหนด
ความต้องการจ าเป็นขั้นที่ห้า ซึ่งเป็นสุดท้ายคือ คือ ความต้องการจ าเป็นในการบรรลุสัจการแห่งตน 
(self-actualization needs) เป็นความต้องการจ าเป็นที่บุคคลไม่รู้สึกว่าตนเองขาดแคลน แต่จะรู้สึก
ถึงการบรรลุความต้องการทั้งมวลที่ตนเองอยากได้ เป็นสภาวะที่ตนเองรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการครบถ้วน
สมบูรณ์ (Boeree, 2002; Gwynne, 1997) ความต้องการจ าเป็นที่จัดอยู่ใน 4 ขั้นแรก เป็นความ
ต้องการจ าเป็นประเภทที่ยังบกพร่อง หรือขาดแคลน (deficit needs: D-needs)  หมายความว่า 
เป็นความต้องการจ าเป็นที่หากยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะยังคงอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลน แต่หาก
ได้รับการตอบสนองความต้องการจ าเป็นที่มีอยู่ก็จะหายไป เช่น ถ้าหิวก็รับประทานอาหาร ความหิวก็
จะหายไป ถ้าต้องการความรัก และได้รับความรักตอบ ความต้องการจ าเป็นด้านความรักก็หมดไป 
เนื่องจากได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการจ าเป็นทั้ง 4 ขั้นนี้จะมีระดับความเข้มเป็นล าดับขั้น 
หากความต้องการจ าเป็นที่อยู่ในขั้นแรก ๆ ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการจ าเป็นในขั้นต่อมา
จะจ าเป็นน้อยกว่า เช่น หากยังไม่มีความมั่นคงปลอดภัยก็ยังไม่จ าเป็นต้องคิดถึงความต้องการจ าเป็น
ด้านความรัก ส าหรับความต้องการจ าเป็นขั้นสุดท้ายที่เป็นความต้องการบรรลุสัจการแห่งตนนั้นก็
เช่นเดียวกัน จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความต้องการจ าเป็นใน 4 ขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้ว เป็นความ
ต้องการจ าเป็นในการได้เป็นในสิ่งที่ต้องการจะเป็น (being needs: B-needs)  เพราะฉะนั้นการที่
คนเราจะมีความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จแล้วจะยังไม่เกิด หากยังรู้สึกหิวไม่รู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย ไม่มีคนรัก ไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป บุคคลที่บรรลุความต้องการจ าเป็นระดับขั้นที่ห้านี้
มีน้อยมาก 

2.4.1.2  มุมมองทางการประเมิน 
  นักประเมินทางการศึกษาหรือทางสังคมให้นิยามและความหมายของค าว่า               

“ความต้องการจ าเป็น" ไว้หลากหลาย แต่ที่ปรากฏชัดเจนสามารถจ าแนกได้ เป็น 2 กลุ่ม                                 
กลุ่มแรก ความต้องการจ าเป็นคือ ความแตกต่างหรือความคลาดแคลน (discrepancy) และกลุ่มที่
สอง ความต้องการจ าเป็นคือ ประโยชน์ที่ได้รับ (benefits) จากการสนองตอบต่อความขาดแคลน        
นั้น ๆ 

  กลุ่มท่ี 1 ความต้องการจ าเป็นคือความแตกต่าง/ความขาดแคลน การนิยาม
ความต้องการจ าเป็นในยุคนี้ ให้ความส าคัญกับการศึกษาผลต่างของสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับสภาพที่พึง
ประสงค์อยากให้เกิด Scriven และ Roth (1995) เป็นผู้น าในการก าหนดนิยามของความต้องการ
จ าเป็นในยุคแรกนี้ แม้จะมีการนิยามความต้องการจ าเป็นตามความแตกต่าง แต่นักวิชาการก็ยังมี
มุมมองที่จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก นิยามความต้องการจ าเป็นตามมิติของ ความแตกต่าง
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ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะเป็น กลุ่มที่สอง นิยามความต้องการจ าเป็น ตามมิติของ
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นเช่นกัน แต่เพ่ิมมิติของสภาวะความ
เสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหากความขาดแคลนที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้เขียน น าเสนอลักษณะ
ของการนิยามความต้องการจ าเป็นออกเป็นสองกลุ่มย่อยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  กลุ่มท่ี 1.1 มุมมองในมิติความแตกต่าง 
  Trimby (1979) ได้เปรียบเทียบโมเดลการประเมินความต้องการจ าเป็น

ของนักวิชาการ จ านวน 4 โมเดล ได้แก่ Kaufman's Model of Needs Assessment, Coffing's  
Client Needs Assessment, Lee's Needs Assessment และ Harless's Front-End Analysis  
ในแต่ละโมเดลมี การให้นิยามของของความต้องการจ าเป็นสอดคล้องกันคือ นิยามตามความแตกต่าง  
(discrepancy) ยกเว้นโมเดลของ Harless ที่นิยามในรูปของปัญหา (problems) ที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้
สภาพที่เป็นอยู่ไม่สมบูรณ์ไม่มีประสิทธิผล จ าเป็นต้องหาทางแก้ไข 

  Kaufman and English (1981) กล่าวว่า “ความต้องการจ าเป็น เป็นความ
ขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิดข้ึนหรือต้องการให้เกิดข้ึน” 

  Witkin (1984) ได้ให้ค านิยามของความต้องการจ าเป็นไว้ว่าเป็น “ความ
แตกต่างหรือ ช่องว่าง (cap) ระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (what is) กับสิ่งที่ควรจะ
เป็นสภาพที่พึงปรารถนา (what should be)" 

  กลุ่มท่ี 1.2 มุมมองในมิติความแตกต่างและมิติความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  Scriven and Roth (1968 cited in Kaufman, 1977) กล่ าวว่ า needs  

หมายถึง “ช่องว่าง ระหว่างความเป็นจริงกับความพึงพอใจ" ถ้าเขียนประโยคว่า A needs X.         
ก็หมายความว่า “ถ้าไม่มี X แล้ว A จะอยู่ไม่ได้" หรือ “ถ้าอยู่ได้ ก็ต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ"  
แสดงว่า X อิทธิพลต่อ A ท าให้ A ได้รับประโยชน์ ในที่นี้ X จึงเป็นความต้องการจ าเป็น ถ้าวิเคราะห์
นิยามนี้จะเห็นว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างสภาพที่เป็นอยู่จริงกับสภาพที่พึงพอใจต้องมีมากถึง
ระดับที่ท าให้เกิดปัญหาตามมา ดังนั้น หากความแตกต่างใดยังไม่รุนแรงพอที่จะท าให้ประสบภาวะที่
ไม่น่าพอใจความแตกต่างนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกว่าความต้องการจ าเป็น 

  Roth (1977  cited  in  Guba  &  Lincoln,  1982) ก ล่ า ว ว่ า ค ว าม
ต้องการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับสภาพที่
เป็นอยู่จริง  อธิบายเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนี้ 

 
 

Nc = T - A 
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โดย Nc (needs candidates) หมายถึง ความต้องการจ าเป็นที่เป็นไปได้
ทั้งหมด T (target state) หมายถึง เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และ A (actual state) หมายถึง  
สภาพที่เป็นอยู่จริง การให้นิยามเป็น “ความแตกต่าง" Scriven  and  Roth  (1977 อ้างถึงใน Guba  
& Lincoln, 1982)  ได้ให้นิยามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นที่มีลักษณะขยายไปจากนิยามเดิมว่า  
“สิ่งที่ถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ (1) ถ้าได้  Nc คนหรือ
องค์กรจะได้ประโยชน์ หรือ (2) ถ้าไม่ได้ Nc คนหรือองค์กรนั้นจะอยู่ในสภาพที่ไม่พึงพอใจ” หาก
วิเคราะห์นิยามของ Scriven และ Roth ซึ่งอธิบายด้วยประโยคสัญลักษณ์ว่า N = 1 – A ก็จะเห็นว่า
นิยามนี้อิงโมเดลความแตกต่างแต่เมื่อดูค าอธิบายเสริมว่า สิ่งที่ถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นต้องมี
คุณลักษณะ 2 ประการ คุณลักษณะประการแรก “อะไรก็ตามที่หากได้มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างมาก สิ่งนั้นถือว่า เป็นความต้องการจ าเป็น” และคุณลักษณะประการที่สอง "อะไรก็ตามที่หาก
ไม่ได้รับแล้วจะก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็น เช่นกัน นิยาม
ที่เป็นส่วน ขยายที่ท าให้วิเคราะห์ได้ว่าความต้องการจ าเป็นคือสิ่งที่น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือสิ่ง
ที่ท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ 

Stufflebeam (1977 cited in Witkin, 1984) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับความ
ต้องการจ าเป็น ออกเป็น 4 มุมมอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.  มุมมองความแตกต่าง (discrepancy view) ความต้องการจ าเป็น 
หมายถึง ความแตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานที่ต้องการกับที่สังเกตเห็น เป็นมุมมองที่มีการให้
ความหมายแบบ ดั้งเดิม 

2.  มุมมองประชาธิปไตย (democratic view) ความต้องการจ าเป็น  
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดโดยกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 

3.  มุมมองวินิจฉัย (diagnostic view) ความต้องการจ าเป็น หมายถึง    
สิ่งซึ่งหากไม่ได้รับการตอบสนองหรือขาดแคลนจะท าให้เกิดอันตราย 

4.  มุมมองวิเคราะห์ (analytic view) ความต้องการจ าเป็น หมายถึง 
ทิศทางหรือแนวทางท่ีคาดว่าต้องมีการปรับปรุงจากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้ง 4 มุมมองเป็นการก าหนดนิยามของความความต้องการจ าเป็นทั้งสิ้น  
แต่ Stufflebeam เห็นว่าความหมายตามมุมมองความแตกต่างเป็นที่นิยมใช้กันในการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น มากกว่ามุมมองอ่ืน 

Roth (1978 cited in Witkin, 1984) ได้เสนอระดับของสภาพที่ควรจะ
เป็นออกเป็น 5 ระดับ ขึ้นอยู่กับระดับของสภาพที่ควรจะเป็น (target state) ได้แก่ ระดับอุดมคติ  
(ideal) ซึ่งเป็น ระดับที่สูงมากเหมือนยากจะปฏิบัติได้ส าเร็จ รองลงมาคือระดับที่พึงปรารถนา  
(desired) ถ้าสามารถท าได้ก็จะดี ระดับที่คาดว่าจะท าได้ (expected) เป็นระดับที่อยู่ในวิสัยที่จะท า
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ได้ส าเร็จ ระดับปกติวิสัย (norm) เป็นระดับที่โดยทั่วไปสามารถเป็นไปได้อยู่แล้ว และระดับขั้นต่ าสุด  
(minimal  sufficiency) เป็นระดับที่จ าเป็นมาก  หากไม่ได้น่าจะเกิดภาวะวิกฤติมาก 

เมื่อน าระดับที่คาดหวังไปเปรียบเทียบกับระดับของสภาพที่เป็นอยู่จริง  
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่าความขาดแคลน (deficit) ความขาดแคลนนี้มี
หลายระดับตั้งแต่ระดับน้อยสุด ที่เรียกว่าความขาดแคลนระดับส าคัญ (essential deficit) จนถึงการ
ขาดแคลนระดับสูงสดคือระดับเป้าหมาย (Goal deficit) แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่า Roth มีทัศนะ
เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น ว่าเป็นความแตกต่างของผลที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้เกิดปัญหาหากไม่ได้รับ
การตอบสนอง 

Guba and Lincoln (1982) นิยามว่า “ความต้องการจ าเป็น เป็นผลต่าง
ระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นกับสภาพที่เป็นอยู่จริง และจะเป็นความต้องการจ าเป็นต่อเมื่อสิ่งที่ได้รับ
นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ และหากไม่ได้รับการตอบสนองก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์ อันตราย หรือ
สภาพที่ไม่น่าพอใจ” นิยามของ Guba and Lincoln (1982) เป็นการรวมนิยามของ Roth และนิยาม
ของ Scriven และ Roth เข้าด้วยกัน 

Suarez (1990) นิยามความต้องการจ าเป็นที่ใช้กันมี 3 ประเภท ประเภท
แรกการนิยาม ในรูปของความแตกต่าง ซึ่งมีปัญหาอยู่ที่ว่าจะก าหนดระดับของสภาพที่ควรจะเป็นอยู่
ในระดับใด ตั้งแต่ระดับอุดมคติ ระดับปกติวิสัย ระดับที่พอใจ ระดับที่คาดหวัง และระดับที่คิดว่าควร
จะเป็น ประเภทที่สอง การนิยามในรูปของความต้องการ (want) หรือความชอบ (preference) ซึ่ง 
Suarez ระบุว่าแม้จะมีผู้คัดค้านนิยามนี้มาก แต่ก็มีการใช้กันมาก ประเภทที่สาม การนิยามในรูปของ
ความขาดแคลน (deficit) ซึ่งหากไม่ได้รับการตอบสนองจะตกอยู่ในภาวะอันตราย นิยามนี้ไม่ค่อยมี
การน าไปใช้ เนื่องจากเป็นการยากที่จะก าหนดว่าระดับใดถือว่าเป็นระดับชั้นต่ าที่หากไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะตกอยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพอใจ 

กลุ่มท่ี 2 ความต้องการจ าเป็นคือประโยชน์ที่ได้รับ  
Scriven (1991) แสดงความคิดเห็นว่า นิยามของความต้องการจ้าเป็นที่

ยอมรับกันส่วนใหญ่คือ นิยามความแตกต่าง (discrepancy definition) ไม่ค่อยเหมาะสม ปัญหาของ
นิยามนี้อยู่ที่ระดับที่พึงประสงค์ซึ่งมักจะเป็นอุดมมคติเกินไป  ไม่สามารถปฏิบัติได้ และในความคิด
เห็นของแต่ละคน การก าหนดระดับที่ควรจะเป็นก็แตกต่างกัน Scriven ยกตัวอย่างประกอบการ
อธิบายว่า หากจะถามว่า “หลักสูตรในอุดมคติ” มีลักษณะเช่นใดก็จะมีค าตอบมากมาย Scriven  
เห็นว่า ความต้องการจ าเป็น ไม่จ าเป็นต้องก าหนดในรูปของความแตกต่าง หลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่จ าเป็น
และมีอยู่ในสภาพจริง โดยไม่ต้องก าหนดสภาพที่ควรจะเป็น เช่น อากาศ น้ า อาหาร นิยามที่  
Scriven เห็นว่าเหมาะสมกว่า คือ นิยามเชิงวินิจฉัย(diagnostic needs) เป็นการก าหนดความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับอะไรก็ตามที่ท าให้เกิดความพอใจ (satisfaction) และระดับความพอใจนี้ก็
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ขึ้นอยู่กับบริบท (context dependent) ความต้องการจ าเป็นของคนกลุ่มหนึ่งอาจไม่ใช่สิ่งจ าเป็นของ
คนอีกกลุ่มหนึ่งกันก็ได้ แต่ต้องมาหาวิธีเลือกความต้องการจ าเป็นที่ส าคัญที่สุด ผลการสังเคราะห์
นิยามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นที่กล่าวมาข้างต้น สามารถจ าแนกและได้ว่าความต้องการจ าเป็น          
มี 2 ประเภทคือ นิยามตามโมเดลความแตกต่าง (discrepancy model) และนิยามตามโมเดลการ
แก้ไขปัญหา (solution model) ถ้าพิจารณานิยามทั้งสองประเภทจะพบ นิยามตามโมเดลความ
แตกต่างเป็นการนิยามในลักษณะที่ “need" เป็นค านามภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า “ความต้องการ
จ าเป็น เช่น The need is A. โดยนัยนี้ "need” คือ A4 สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของความขาดแคลน
และท าให้เกิดปัญหา (problem)  แต่หากนิยามตาม โมเดลการแก้ปัญหาเป็นการนิยามในลักษณะที่ 
“need” เป็นค ากริยาในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่า “ต้องการ” หรือ “มีความต้องการจ าเป็น เช่น       
A needs B. โดยนัยนี้  "need” คือ B ซึ่ งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา (solution)  หรือสิ่ งที่
จ าเป็นต้องท าให้เกิดเพ่ือท าให้สภาวะที่ไม่น่าพอใจที่เกิดกับ A หมดไป 

สรุปความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินงานของ
การบริหารงานวิชาการให้เป็นระบบ โดยมีการก าหนดสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่  เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น และวิเคราะห์หาวิธีการและแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข น ามาซึ่งการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน   

 2.4.2  การจัดประเภทของความต้องการจ าเป็น 
  มีผู้จัดประเภทของความต้องการจ าเป็นไว้หลากหลาย  โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัด

ประเภทและรายละเอียดของประเภทของความต้องการจ าเป็น  มีดังต่อไปนี้ 
  การจัดประเภทตามช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานขององค์กร ตามความคิดเห็น

ของ  Roth (1977 cited in Witkin, 1984) ความต้องการจ าเป็นสามารถจ าแนกตามช่วงระยะเวลา
ในการด าเนินงานขององค์กรได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเตรี ยมการ (preparatory type)     
ซึ่งด าเนินการเมื่อจะวางแผนงานหรือผลผลิต และประเภทย้อนหลัง ( retrospective type)  
ด าเนินการเมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติและเกิดผลแล้ว   

2.4.2.1  การจัดประเภทตามวิธีการประเมิน 
 Mononey (1977 cited in Within, 1984) จ าแนกความต้องการ

จ าเป็นตามวิธีการประเมิน ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ความต้องการจ าเป็นปทัสถาน (normative 
needs) เป็นความต้องการจ าเป็นที่เปรียบเทียบสภาพที่เป็นอยู่จริงกับมาตรฐาน (Standard) (2) 
ความต้องการจ าเป็นตามการรับรู้ (perceived needs) เป็นความต้องการจ าเป็นที่ก าหนดหรือนิยาม
โดยในทัศนะของผู้ ถูกประเมิน (3) ความต้องการจ าเป็นที่แสดงออก (expresses needs) เป็นความ
ต้องการข้าเป็นที่แสดงด้วยจ านวนของกลุ่มที่ต้องการได้รับบริการอย่างแท้จริง (4) ความต้องการ
จ าเป็นเชิงสัมพัทธ์ (relative needs) เป็นความต้องการจ าเป็นตามที่วัดจากความแตกต่างของบริการ
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ที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ที่ต่างกัน เน้นที่ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือพ้ืนที่ ไม่ใช่ความแตกต่างจาก
มาตรฐานที่ควรจะเป็น 

2.4.2.2  การจัดประเภทตามแนวคิดความขาดแคลนหรือการแก้ปัญหา 
  ประเด็นที่น่าสนใจจากความคิดของ Scriven (1991) คือ การจ าแนก

ความต้องการจ าเป็นตามแนวคิดเชิงเหตุและผลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความต้องการจ าเป็น
เกี่ยวกับผลงานหรือความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance needs) และความต้องการ
จ าเป็นเกี่ยวกับสิ่งทดลอง  (treatment needs)  

2.4.2.3  การจัดประเภทตามผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
  Kaufman (1987) ได้จ าแนกระดับของการประเมินความต้องการ

จ าเป็นออกเป็น 3 ระดับ แต่ละระดับมีการก าหนดประเภทของความต้องการจ าเป็นที่ต้องก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

  ระดับกลาง (middle) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยป้อน  (Inputs) และกระบวนการหรือวิธีการ (processes) และผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยทันที 
(immediate  products) 

  ระดับรวบยอด (comprehensive) เป็นการประเมินความต้องการข้า
เป็นเกี่ยวกับผลิตผล (outputs) หรือบริการ (Services) เป็นความต้องการจ าเป็นระดับองค์กร ซึ่งได้
ให้บริการกับลูกค้าขององค์กร โดยรวมความต้องการจ าเป็นระดับกลางไว้ด้วย 

  ระดับกลยุทธ์ (Strategic) เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นระดับ
องค์รวม  (holistic level) โดยรวมความต้องการจ าเป็นที่เกี่ยวกับผลิตผล (outputs) ซึ่งเป็นความ
ต้องการจ าเป็นระดับรวบยอดและผลลัพธ์ (Outcomes) ซึ่งองค์กรได้ให้บริการที่ส่งผลต่อสังคม 

  Kaufman (1987) ได้จัดประเภทของความต้องการจ าเป็นให้ชัดเจน
ขึ้น โดยจ าแนกสิ่งที่ถูกประเมินออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง ได้แก่   
ความต้องการจ าเป็นที่ เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ ผลิตผล ผลผลิต และความต้องการจ าเป็นด้าน
กระบวนการและปัจจัยซึ่ งเป็นความต้องการจ าเป็นเทียม  (quasi-needs)  Kaufman (1987)       
ให้ความส าคัญกับความต้องการจ าเป็นด้านผลผลิตก่อน เนื่องจากการวางแผนงานใด ๆ ต้องยึด
เป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลักต้องท าการศึกษาว่าเป้าหมายของหน่วยงานบรรลุผลตามที่ควรจะ
เป็นหรือไม่ ดังนั้น หากหน่วยงานยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นด้านผลผลิต ผลิตผล    
หรือผลลัพธ์ ก็ไม่มีเหตุผลที่จะไป ศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านกระบวนการและด้านปัจจัย เพราะมี
ความเป็นไปได้ที่ผลการประเมินผลงานขององค์กรจะพบว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ไม่มีปัญหาใดที่
ต้องแก้ไข ในกรณีนี้ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะไปศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านกระบวนการหรือด้าน
ปัจจัย อย่างไรก็ตาม Kaufman, Rojas  and  Mayer (1993) ได้จ าแนกความต้องการจ าเป็นใหม่ 
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ตามแนวคิดเชิงระบบได้เป็น 4 ประเภท คือ ความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัย ( input needs)       
ความต้องการจ าเป็นด้านกระบวนการ (process  needs) ความต้องการจ าเป็นด้านผลลัพธ์ 
(outcome needs) ความต้องการจ าเป็นด้านการแก้ปัญหา (solution needs) ตามความคิดของ 
Kaufman, Rojas and Mayer (1993) ความต้องการจ าเป็นด้านผลลัพธ์ ถือเป็น “ความต้องการ
จ าเป็นที่แท้จริง” (needs) ส่วนความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัยและด้านกระบวนการถือเป็น ความ
ต้องการ จ าเป็นเทียม" (quasi-needs) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ความต้องการจ าเป็นที่แท้จริง (needs) ความต้องการจ าเป็น  
นี้ยังมีการจ าแนกเป็น (1) ความต้องการจ าเป็นระดับจุลภาค เน้นการวัดผลผลิต (2) ความต้องการ
จ าเป็นระดับมหภาค เน้นการวัดผลิตผล และ (3) ความต้องการจ าเป็นระดับเมกะ เน้นการวัดผลลัพธ์ 
โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพที่เป็นอยู่จริงกับสภาพที่ควรจะเป็นด้านผลผลิต 
(product gap) ผลิตผล (output gap) และผลลัพธ์ (Outcome gap) ตามล าดับ 

2.  ความต้องการจ าเป็นเทียม (quasi-needs) ความต้องการ
จ าเป็นจ าแนกเป็นความต้องการจ าเป็นด้านกระบวนการและปัจจัย โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของสภาพที่เป็นอยู่จริง กับสภาพที่ควรจะเป็นด้านกระบวนการ (process gap) และด้าน
ปัจจัย (input gap) 

 Sciven (1991) จ าแนกประเภทของความต้องการจ าเป็นออกเป็นความ
ต้องการจ าเป็นที่ตอบสนองได้ (met needs) และความต้องการจ าเป็นที่ตอบสนองไม่ได้หรือได้เพียง
บางส่วน  (unmet needs) มีความหมายเหมือนความต้องการจ าเป็นแบบท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
(incremental needs) การก าหนดความต้องการจ าเป็นในรูปของนิยามความแตกต่างเป็นสิ่งที่ท าได้
ยากในการปฏิบัติ เพราะบางคนมีความต้องการจ าเป็นเพียงแค่การรักษาให้คงเดิม ในขณะที่บางคนมี
ความต้องการจ าเป็นในระดับที่ท าให้ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อใช้นิยามนี้ทุกคนต่างมีความต้องการจ าเป็น
ของตนเอง และภายใต้ทรัพยากรที่มีจ ากัด การจัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ือสนองความต้องการจ้าเป็นไปเพ่ือ
คนใดคนหนึ่ง ก็จะส่งผลให้ไม่สามารถสนองความต้องการให้คนอีกกลุ่มหนึ่ง การนิยามแบบนี้จึงไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ 

 White (2002) แบ่งความต้องการจ าเป็นตามผลลัพธ์ของการด าเนินงาน
ออกเป็น 2 ประเภท เหมือนของ Scriven (1991) คือ (1) ความต้องการจ าเป็นที่ได้รับการตอบสนอง 
(met needs) เป็ น ความต้ องการจ า เป็ นที่ กลุ่ ม เป้ าหมายได้ รับบริการการดู แล เอาใจ ใส่                 
(2) ความต้องการจ าเป็นที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet needs) หมายถึง ความต้องการจ าเป็นที่
ยังไม่สามารถให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้หรือแม้จะให้ได้ก็เป็นเพียงบางส่วนไม่ครบถ้วน 
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2.4.2.4  การจัดประเภทตามลักษณะของข้อมูล 
  Rossi and Freeman (1993) ได้กล่าวถึงความต้องการจ าเป็นซึ่ง

สามารถจ าแนกตามลักษณะข้อมูลได้ เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการจ าเป็นเชิงปริมาณ 
(quantitative  needs) และความต้องการจ าเป็นเชิงคุณภาพ (qualitative needs) ความต้องการ
จ าเป็นเชิงคุณภาพสามารถ เก็บข้อมูลได้จากกลุ่มคนจ านวนน้อย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไม่มากเท่ากับ
ความต้องการจ าเป็นเชิงปริมาณซึ่งเก็บข้อมูลในวงกว้างกว่า แต่มีข้อดีที่สามารถสรุปอ้ างอิงผลการ
ประเมินไปยังประชากรได้ดีกว่าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากคนกลุ่มเล็ก Rossi และ Freeman    
เห็นว่าความต้องการจ าเป็นเชิงคุณภาพมีข้อดีที่ท าให้ทราบธรรมชาติของความต้องการจ าเป็นได้ดี     
แต่ความต้องการจ าเป็นเชิงปริมาณมีข้อดีที่สามารถบอกปริมาณของความต้องการจ าเป็น 

2.4.2.5  การจัดประเภทตามแหล่งที่มาของข้อมูล 
  Gilmore & Campbell (1996)  จ าแนกความต้องการจ าเป็นตาม

แหล่งที่มาของข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทคือ ความต้องการจ าเป็นจริง (actual หรือ true needs)   
กับความต้องการจ าเป็นตามการรับรู้ (perceived needs) การประเมินความต้องการจ าเป็นส่วนใหญ่
ใช้การประเมินตามการรับรู้โดยอิงประสบการณ์ การสังเกต หรือความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนร่ วมในการ
ก าหนดความต้องการจ าเป็นความต้องการจ าเป็นแบบนี้เรียกว่าความต้องการจ าเป็นตามที่รายงาน  
(reported needs) ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ส าคัญ  

2.4.2.6  การจัดประเภทตามองค์กรผู้รับหรือผู้ให้บริการ 
  Witkin (1984)  จ าแนกความต้องการจ าเป็นตามองค์กรผู้รับและผู้

ให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความต้องการจ าเป็นระดับปฐมภูมิ (primary needs) เป็นความ
ต้องการจ าเป็นของ ผู้รับบริการ (Service receivers) หรือลูกค้า ในทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นความ
ต้องการจ าเป็นของ นักเรียน ความต้องการจ าเป็นระดับทุติยภูมิ (secondary needs) เป็นความ
ต้องการจ าเป็นของผู้ให้บริการ (service providers) เช่น ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรใน
หน่วยงาน ความต้องการ จ าเป็นของผู้บริหาร และความต้องการจ าเป็นระดับตติยภูมิ (tertiary  
needs) เป็นความต้องการจ าเป็นด้านทรัพยากรและการแก้ไขปัญหา (resources solution) ซึ่งช่วย
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในบรรดาความต้องการจ าเป็นทั้งหมด Witkin (1984) เห็นว่าความ
ต้องการที่มีความส าคัญที่สุดคือ ความต้องการจ าเป็นระดับปฐมภูมิ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่
องค์กรต้องรับใช้ 

  Witkin and Altschuld (1995) ได้แบ่งความต้องการจ าเป็นแบ่ งเป็น      
3 ระดับ  ความต้องการ จ าเป็นระดับที่ 1 กลุ่มผู้รับบริการเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นหัวใจของกระบวนการ
ประเมินความต้องการ จ าเป็น ความต้องการจ าเป็นระดับที่ 2 กลุ่มผู้ให้บริการซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับกลุ่มบุคคลในระดับที่ 1 ได้แก่ การให้ข้อมูล การให้บริการ การฝึกอบรม การวางแผนการ
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ด าเนินงาน  การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการดูแล ความต้องการจ าเป็นระดับที่  3        
เป็นทรัพยากรหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่องค์กรต้องจัดเตรียมให้พร้อม 

2.4.2.7  การจัดประเภทตามสาระของความต้องการจ าเป็น 
  การน าเสนอตัวอย่างของสาระของการประเมินความต้องการจ าเป็น

เกี่ยวกับการ  พัฒนาบุคลากรจากเอกสาร "Appraise Staff Development Needs” ซึ่งจัดท าโดย 
The National Center for Research in Vocational Education ที่ The Ohio State University  
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2531)  ความต้องการจ าเป็นสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภทดังนี้ (1) ความต้องการ
จ าเป็นเกี่ยวกับบทบาททั่วไปหรือบทบาทเฉพาะ (general role-related needs หรือ role-specific 
needs) เป็นความต้องการจ าเป็นทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นได้กับแต่ละหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการหรือ
เลขานุการต้องมีทักษะด้านการพิมพ์ดีด ผู้บริหารต้องมีความรู้ทางด้านการวางแผน การจัดท า
งบประมาณ อาจารย์ มีทักษะทางด้านวิธีสอน การประเมินผล (2) ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ
องค์กร (Organizationrelated Needs) เป็นความต้องการจ าเป็นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบ แต่อาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานขององค์กร ท าให้ต้องมีการอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น เช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงานจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะด้านนี้แก่
เจ้าหน้าที่ (3) ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Needs)  
เป็นความต้องการจ าเป็นทักษะด้านการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับบุคลากรทุก ระดับ เพราะมีผลให้การท างานในหน่วยงานมีความก้าวหน้าคล่องตัวขึ้น          
(4)  ความต้องการจ าเป็นส่วนบุคคล (Personal Needs) เป็นความต้องการจ าเป็นหรือปัญหาส่วน
บุคคลซึ่งบางครั้งคนทั่วไป อาจคิดว่าไม่เกี่ยวกับสถาบัน แต่โดยความจริงปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรอาจส่งผลกระทบถึงที่ท างานได้ นอกจากนี้ ยังสามารถจ าแนกความต้องการจ าเป็นตามสาระ
เนื้อหาในแบบอ่ืนได้อีก เช่น ความต้องการจ าเป็นด้านการพัฒนาบุคลากร (Staff Development 
Needs)    ความต้องการจ าเป็นด้านการฝึกอบรม (Training  Needs) ความต้องการจ าเป็นด้านการ
พัฒนา (Development Needs) ความต้องการจ าเป็นด้านการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 
Development Needs)  (สุวิมล ว่องวาณิช, 2544) 

2.4.2.8  การจัดประเภทตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก าหนดความต้องการ
จ าเป็น 

  สุวิมล ว่องวาณิช  (2544) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก าหนด
ความต้องการจ าเป็น ออกเป็น 3 กลุ่ม การจัดประเภทของความต้องการจ าเป็นตามเกณฑ์ดังกล่าวนี้
จึงจ าแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ (1) ความต้องการจ าเป็นระดับบุคคล (Personal Needs) 
โดยบุคคลแต่ละคน อาจมีความต้องการจ าเป็นไม่เหมือนกัน เช่น ความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่
ละคนที่ครูจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามสภาพของแต่ละ
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บุคคล  แนวทางที่ใช้ในการสนองความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน      
(2) ความต้องการจ าเป็นของกลุ่ม (Group Needs) เป็นความต้องการจ าเป็นที่ก าหนดจากบุคคลที่
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เช่น ความต้องการจ าเป็นของครูคณิตศาสตร์ ความต้องการจ าเป็นของเด็กพิการ 
ความต้องการจ าเป็นประเภทนี้จะไม่สนใจการนาเสนอข้อมูลเป็นรายบุคคล แต่ใช้ประโยชน์ในวางแผน
และพัฒนากลุ่มบุคคลทั้งหมด แนวทางที่ใช้ในการสนองความต้องการจ าเป็นจะเป็นแบบเดียวกัน     
(3)  ความต้องการจ าเป็นขององค์กร (Organizational Foods) เป็นความต้องการของกลุ่มบุคคล
หรือ  องค์กร เช่น ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูยุคใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นที่ได้รับจะสะท้อนภาพรวมขององค์กร การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหามักเป็น 
การก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาองค์กร มากกว่าการเสนอแนวทางการแก้ไขความต้องการจ าเป็นของ
ครูเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

2.4.2.9  การจัดประเภทตามช่วงเวลาที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น 
  สุวิมล ว่องวาณิช (2544) ได้จ าแนกความต้องการจ าเป็นตามช่วงเวลา

ที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็นออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ความต้องการจ าเป็นในปัจจุบัน  
(Present หรือ Current Needs) เช่น ความต้องการจ าเป็นของครูในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน (2) ความต้องการจ าเป็นในอนาคต (Future Needs)  
เป็นความต้องการจ าเป็นที่ก าหนดล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  เพ่ือการเตรียมการรับมือหรือ
ป้องกันปัญหา ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความต้องการจ าเป็นในการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีลักษณะเช่นใด หากประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านตนเองเข้าสู่
สังคมฐานความรู้ใน ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาก าลังคนระดับ
ช่างฝีมือเพ่ือสร้างขีด สมรรถนะในการแข่งขันของประเทศ 

2.4.2.10  การจัดประเภทตามขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์  (complete 

needs  assessment) มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 3 ขั้นตอนคือ การระบุความต้องการจ าเป็นที่มี
ความส าคัญที่สุด (needs  identification) การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น 
(needs  analysis) และการ ก าหนดทางเลือกของการแก้ไขปัญหา (needs solution) ดังนั้น ความ
ต้องการจ าเป็นสามารถจ าแนก ตามขอบเขตของการวิจัยได้ 3 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าต้องการได้
ข้อมูลประเภทใด ส่วนใหญ่จะด าเนินการก าหนดความต้องการจ าเป็นแบบแรกคือ การระบุความ
ต้องการจ าเป็น (needs) ไม่ได้ด าเนินการถึงขั้นการก าหนดสาเหตุของความต้องการจ าเป็น และการ
ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา 
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 2.4.3  รูปแบบของการตอบค าถาม 
  Witkin (1984) ได้เสนอรูปแบบของค าถามส าหรับการประเมินความต้องการจ าเป็น 

2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ก าหนดกลุ่มของข้อความให้คนตอบข้อมูลเพียงชุดเดียว ( single 
response) กับรูปแบบที่ก าหนดกลุ่มของข้อความให้คนตอบ 2 ชุด (dual response) ข้อมูลที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถามจะน ามาจัดกระท าแล้วท าการจัดล าดับความส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.3.1  รูปแบบการตอบข้อมูลชุดเดียวหรือการตอบสนองเดียว (Single-
Response  Format) รูปแบบของการให้ตอบข้อมูลแบบตอบสนองเดี่ยว ปรากฏในแบบสอบถามที่มี
ข้อค าถามให้                   ตอบในรูปมาตรประมาณค่า โดยให้ตอบค าถามเพียงชุดเดียว  

2.4.3.2  รูปแบบการตอบข้อมูลสองชุดหรือการตอบสนองคู่ (Dual-Response  
Format) รูปแบบของการให้ตอบข้อมูลแบบตอบสนองคู่ปรากฏในแบบสอบถามที่มีข้อความให้ตอบ             
ในรูปมาตรประมาณค่าโดยให้ตอบข้อมูลสองชุด เช่น ให้ระบุสภาพที่เป็นอยู่จริง และสภาพที่ควรจะ                      
เป็นการออกแบบรูปแบบการตอบขึ้นอยู่กับการก าหนดนิยามเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็น          
หากนิยามตามโมเดลความแตกต่าง (discrepancy model) ก็มักจะเก็บข้อมูลโดยการให้ตัวอย่างวิจัย  
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่จริง แล้วค่อยน าข้อมูลสองส่วนนั้น  
มาจัดกระท าให้มีความหมายเพื่อสะท้อนระดับความต้องการจ าเป็น 

2.4.4  การจัดล าดับความส าคัญ 
 การจัดล าดับความส าคัญ (priority Setting) ของความต้องการจ าเป็นเป็นขั้นตอน

สุดท้ายของการระบุความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์สาเหตุ และการก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งจะท าให้การประเมินความต้องการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใช้ในการ
วิเคราะห์หา สาเหตุและวิธีการแก้ไขต่อไป การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น เป็น
การศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นแต่ละประเด็น จากนั้นน าความต้องการจ าเป็นมาจัด
เรียงล าดับ (sort) ตั้งแต่ความส าคัญมากไปหาน้อย 

2.4.5  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น        

คือ  การระบุความต้องการจ าเป็นที่มีความส าคัญมากที่สุด และมีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนา
ก่อน ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีจ ากัด (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)  

2.4.6  หลักการของการจัดล าดับความส าคัญ 
 การจัดล าดับความส าคัญจะต้องพิจารณาทั้งด้านความเที่ยงและความตรง และต้องมี

การตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดล าดับที่ได้จากการประเมินความต้องการ
จ าเป็นซึ่งประกอบด้วย (1) ขนาดของความแตกต่างของสภาพในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์     
(2) องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อความต้องการจ าเป็น (3) ระดับความยาก
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ง่ายในการจัดล าดับความต้องการจ าเป็น (4) การประเมินความเสี่ยง (5) ผลกระทบที่อาจจะเกิดกับ
ส่วนอ่ืน ๆ ของระบบ (6) ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหา และ (7) องค์ประกอบทางการเมือง 
หรือองค์ประกอบอ่ืนที่จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็นคุณค่าของชุมชน ท้องถิ่นและ
ชาติรวมทั้งการคาดหวังของสาธารณะ (Witkin & Altschuld, 1995) 

  การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น ควรจะใช้วิธีการหลาย ๆ แบบ  
วิธีการที่ดีควรเป็นวิธีการเชิงระบบ สามารถเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นได้ทั้งใน
ระยะยาวและระยะสั้น จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นได้ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และนักประเมินต้องทราบว่าความต้องการจ าเป็นดังกล่าวนั้นเป็นของใคร เป็นความ
ต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการ โดยทั่วไปนักประเมินจะจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการก่อนของผู้ให้บริการ ในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น บางครั้งนักประเมินอาจต้องพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการ ประเมินและ
น ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน นักประเมินจึงต้องด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง 

2.4.6.1  เทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองเดี่ยว 
 เทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองเดี่ยว ข้อมูลแบบ

การตอบสนองเดี่ยว ได้แก่ ข้อมูลที่ผู้ตอบเลือกตอบข้อค าถามในแบบสอบถามเพียงส่วนเดียว โดยอาจ
ถามว่า “ข้อความนี้มีความต้องการจ าเป็นอยู่ในระดับใด” หรือ “ท่านมีความต้องการจ าเป็นในด้านนี้
มากน้อยเพียงใด”เป็นการก าหนดความต้องการจ าเป็นตามนิยามการแก้ปัญหา (solution 
definition)  วิธีการจัดเรียงล าดับตามค่ามัธยฐานส าหรับมาตรแบบกลุ่ม (Category Scales)         
วิธีนักวิจัยก าหนดให้ตัวอย่างวิจัยระบุน้ าหนักความส าคัญของความต้องการจ าเป็นตามการรับรู้เป็น
รายประเด็นตามมาตรประมาณค่า ผู้ให้ข้อมูลจะให้น้ าหนักความส าคัญกับความต้องการจ าเป็นต่าง ๆ 
เท่ากันได้ หากเห็นว่าความต้องการจ าเป็นเหล่านั้นมีระดับความส าคัญเท่ากัน จากนั้นท าการแจงนับ
ความถี่ที่กระจายตามมาตรประมาณค่าของแต่ละข้อรายการ แล้วหาค่ามัธยฐาน หรือฐานนิยม      
หรือค่าเฉลี่ย แต่ค่ามัธยฐานจะเป็นค่าสถิติที่เหมาะสมส าหรับข้อมูลที่อยู่ในมาตราจัดอันดับ ในการ
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสามารถเรียงค่าจากมากไปหาน้อยหริอจากน้อยไปหา
มากตามค่าสถิติที่ ได้ในแต่ละข้อรายการอย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการใช้วิธีนี้ ในการจัดล าดับ
ความส าคัญมีความเป็นไปได้สู งที่ ความต้องการจ าเป็นประเด็นใดมีความส าคัญมากที่ สุ ด          
(สุวิมล  ว่องวาณิช, 2558)   

  2.4.6.1.1 วิ ธี ก ารสร้ า งม าต รป ระม าณ ช่ ว งขน าด  (Magnitude 
Estimation Scaling) 



 130 

    การจัดความส าคัญความต้องการจ าเป็นสามารถกระท าได้
โด ย ใช้ วิ ธี ก า ร ส ร้ า งม าต รป ระม าณ ช่ ว งข น าด  (Magnitude Estimation Scaling : MES)               
โดยเปรียบเทียบความส าคัญของความต้องการจ าเป็นซึ่งมีหลายด้านว่าด้านใดมีความส าคัญมากกว่า 
วิธีการสร้างมาตรประมาณช่วง  ขนาดจะมีการก าหนดความส าคัญของแต่ละข้อรายการด้วยคะแนน
ในเชิงเปรียบเทียบกับคะแนน  ความส าคัญของข้อความแรก (ความต้องการจ าเป็น) ที่ใช้เป็นฐานการ
อ้างอิงซึ่งก าหนดโดยนักประเมินความต้องการจ าเป็น (Lodge, 1981) ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ลดจุดอ่อน
ของวิธีแรก ขั้นตอนการสร้างมาตรประมาณช่วงขนาดเริ่มต้นโดยการเตรียมข้อรายการที่เป็นความ
ต้องการจ าเป็นทั้งหมด จากนั้นนักประเมินก าหนดคะแนนที่แสดงความส าคัญหรือน้ าหนักความส าคัญ
ให้กับข้อความแรก (arbitrary) เช่น ก าหนดให้ข้อความแรกมีคะแนนความส าคัญเท่ากับ 500 คะแนน 
จากนั้นให้ผู้ตอบก าหนดคะแนนให้กับข้อความที่สองเมื่อเทียบระดับความส าคัญกับข้อความแรก โดย
ให้คะแนนเท่าใดก็ได้ ไม่มีการก าหนดคะแนนเพดาน เมื่อผู้ตอบทราบว่าข้อความแรกมีคะแนน 500 
ผู้ตอบต้องพิจารณาระดับความส าคัญของข้อความที่ 2, 3, 4, 5, ... กับข้อความแรก โดยทุกข้อความ
จะต้องน าไปเปรียบเทียบกับข้อความแรก การให้น้ําหนักความส าคัญโดย วิธีการนี้โอกาสที่ตัวอย่าง
วิจัยแต่ละคนให้คะแนนแตกต่างกันมาก ๆ เป็นไปได้สูงมาก เนื่องจากไม่มีการก าหนดคะแนนเต็ม 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการทางสถิติโดยการปรับโค้งของคะแนนให้เรียบ (smooth the Curve) 
ด้วยการใส่  log ฐาน 10 ก่อนที่จะหาคะแนนเฉลี่ยของระดับความส าคัญของแต่ละข้อความ แต่หาก
ข้อมูลที่ได้จากการตอบมีการกระจายเป็นโค้งปกติ นักวิจัยสามารถอนุโลมให้ใช้การค านวณค่าเฉลี่ย
โดยไม่ต้องปรับโค้งคะแนนให้เรียบด้วยการใส่ log เพราะจะท าให้สามารถค านวณได้ง่ายขึ้น Lodge 
(1981) แนะน าว่าเพ่ือให้ข้อมูลมีความเที่ยงและขจัดอิทธิพลของล าดับที่ ของข้อความทั้งหมดที่เตรียม
ไว้ให้ ควรให้ตัวอย่างวิจัยแต่ละคนเปรียบเทียบความส าคัญของแต่ละ ข้อความกับข้อความแรกซึ่งเป็น
ข้อความตั้งต้นหลายครั้งวิธีการสร้างมาตรประมาณช่วงขนาดสามารถค านวณได้ด้วยเครื่องคิดเลข โดย
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดคะแนนส าหรับข้อความแรกเป็นค่าเริ่มต้น  
2.  ตัวอย่างวิจัยแต่ละคนก าหนดคะแนนในข้อความที่ 2, 3, 4, ...  
3. ใส่ log ฐาน 10 ส าหรับคะแนนของแต่ละคนในแต่ละ

ข้อความ  
4.  ค านวณค่าเฉลี่ยของ log ของคะแนนแต่ละข้อความ 
5.  ค านวณค่ามัชฌิมเรขาคณิต (geometric mean) หรือ

ค่า antilog  ของคะแนนเฉลี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่เหมาะสมส าหรับ
ข้อมูลที่เป็นช่วง 
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2.4.6.1.2  วิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ (Paired-Weighting 
Procedure) 

  กระบวนการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่  (Paired-
Weighting Procedure: PWP) เป็นวิธีการจัดล าดับความส าคัญด้วยการเปรียบเทียบความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นทุกประเด็นเป็นรายคู่ให้ครบทุกคู่ท่ีเป็นไปได้ วิธีนี้จึงมีจุดเด่นกว่าสองวิธีแรก โดย
ปกติความต้องการจ าเป็นที่ต้องการจัดล าดับความส าคัญไม่ควรเกิน 15 ข้อ หากเกิน 15 ข้อ จะท าให้
ตัวอย่างวิจัยสับสน  และไม่สามารถจ ารายละเอียดของข้อรายการต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 กระบวนการท า PWP จะเริ่มโดยการก าหนดหมายเลขข้อรายการ
ตั้งแต่ข้อ  1, 2, 3, 4, ..  และวางโครงสร้างของข้อรายการเพ่ือการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ซึ่งเรียงเป็น  
2 แถว เริ่มต้นด้วยแถวบนเป็นข้อ 1 แถวล่างคือ ข้อที่น ามาเป็นคู่เปรียบเทียบ ในที่นี้คือ ข้อ 2, 3, 4, 
5, 6, 7 จากนั้นก าหนดข้อ 2 เป็นแถวบน แล้วให้ข้อที่ 3, 4, 5, 6, 7 อยู่แถวล่างเป็นข้อที่น ามาคู่
เปรียบเทียบ เตรียมข้อมูลให้ครบทุกแถว แถวสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบข้อ 6 กับข้อ 7 จากนั้นท า
การเปรียบเทียบความส าคัญของข้อที่ 1 กับข้อที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ข้อใดส าคัญกว่าให้วงกลมล้อมรอบ
ข้อนั้น เช่น ตามตัวอย่างนี้ ข้อ 2 ส าคัญกว่าข้อ 1 ให้วงกลมที่ข้อ 2 ส่วนข้อ 1 ส าคัญกว่าข้อ 3 ให้
วงกลมที่ข้อ 1 ท าการเปรียบเทียบความส าคัญของข้อรายการแต่ละคู่จนครบทุกข้อ แล้วนับความถี่ว่า
ข้อ 1, 2, 3, ...7 ได้รับการวงกลมกี่ครั้ง ข้อใดมีจ านวนวงกลมที่ถูกล้อมรอบมากท่ีสุด ข้อนั้นถือ ว่าเป็น
ความต้องการจ าเป็นที่ส าคัญที่สุด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้ออ่ืนแล้ว ส าคัญกว่าข้ออ่ืนทุกข้อ โดยมี
ความถี่ของการได้รับการวงกลม 6 ครั้ง 

2.4.6.1.3   วิธีการจัดเรียงล าดับความส าคัญด้วยการ์ด (Card Sort) 
 การจัดเรียงล าดับความส าคัญด้วยการ์ดเป็นวิธีการที่ใช้การ์ด เป็น

อุปกรณ์ที่ท าให้ผู้ประเมินความต้องการจ าเป็นมีความสะดวกในการจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นมากขึ้น  วิธีนี้มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

(1)  ผู้รับผิดชอบในการประเมินความต้องการจ าเป็น
เตรียมข้อความที่แสดงความต้องการจ าเป็นทั้งหมดที่ต้องจัดล าดับ โดยการพิมพ์ในกระดาษที่เป็น
การ์ด จัดท าการ์ดเป็นชุด ๆ ตามจ านวนคนที่ท าหน้าที่จัดล าดับ 

(2)  มอบการ์ดให้กับกลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่จัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ ชี้แจงให้แยกการ์ดออกเป็นกอง ๆ ตามกลุ่มของข้อความที่คิดว่ามีความส าคัญอยู่ในกอง
เดียวกันจะเป็นกี่กองก็ได้ 

(3)  ระบุระดับความส าคัญในการ์ดแต่ละใบแล้วมอบการ์ดคืน  
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(4)  ผู้รับผิดชอบในการประเมินความต้องการจ าเป็น 
จัดท าการแจกแจงความถี่ของคะแนนของการ์ดแต่ละใบ แล้วสรุปคะแนนเป็นภาพรวม เสนอเป็นผล
การประเมินความต้องการจ าเป็นจาก มากไปหาน้อย 

 2.4.6.2  เทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ 
  รูปแบบของการให้ตอบข้อมูลแบบตอบสนองคู่  (dual-response 

format) มักปรากฏใน แบบสอบถามที่มีข้อความให้ตอบในรูปมาตรประมาณค่า โดยให้ระบุข้อมูลทั้ง
สองชุดคือ  ระดับของสภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่ควรจะเป็น รูปแบบนี้สร้างขึ้นโดยมีพ้ื นฐาน
แนวคิดของการนิยามความต้องการจ าเป็นตามโมเดลความแตกต่าง (discrepancy model) วิธีการ
จัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสามารถกระท าได้ดังต่อไปนี้ 

  2.4.6.2.1  กลุ่มวิธีที่ใช้หลักประเมินความแตกต่าง 
   วิธีการที่ใช้หลักประเมินความแตกต่างพบว่าเป็นที่นิยมใช้กันมาก   

เป็นวิธีที่มีรากฐานมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นที่ใช้โมเดลความแตกต่าง ซึ่งมีการรวบรวม
ข้อมูลแบบการตอบสนองคู่จากมาตรวัดที่แสดงระดับความส าคัญ  (I= Importance) ของข้อความนั้น  
เปรียบเสมือนค่าที่บอกระดับของ "What Should Be" และมาตรวัดที่แสดงระดับที่ข้อรายการนั้น
ได้ รับการตอบสนองหรือระดับสัมฤทธิ์ผล  (D = Degree of Success) ที่ เป็นอยู่ ในขณะนั้ น  
เปรียบเสมือนค่าที่บอกระดับของ “What Is" สูตรในการค านวณระดับความต้องการจ าเป็นแต่ละวิธีมี
ดังนี้ 

(1)  วิ ธี  Mean Difference Method (MDF) ก าห น ด
โดยหาผลต่างของค่าเฉลี่ยของ และค่าเฉลี่ยของ D บางคนเรียกวิธีนี้ว่า rank order of difference  
scores 
 

MDF = 1 – D 
 

(2)  วิ ธี  Priority Needs Index (PNI) เป็ น วิ ธี ก า ร
เรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ค่าสถิติในรูปดัชนีที่สามารถบอก
ค่าต่ําสุดและสูงสุดได้ Lane, Crofton and Hall (1983, cited  in Witkin, 1984) ได้สร้างดัชนีชื่อว่า 
Priority Needs Index (PNI) ซึ่ งดัดแปลงมาจากวิธีการเรียงต าแหน่ งความต้องการจ าเป็ น           
จากความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวังกับที่เป็นอยู่จริง (mean difference) โดยการถ่วง
น้ าหนักของผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 1 และ D ด้วยน้ าหนักความส าคัญของ I 

 
PNI = (1-D) x 1 
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(3) วิธี  Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุ ง 

เป็นสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร PNI ดั้งเดิม โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช เป็นวิธีการที่หา
ค่าผลต่างของ (! - D) แล้วหาร ด้วยค่า D เพ่ือควบคุมขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสัยที่ไม่
มีช่วงกว้างมากเกินไป และ ให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานใน
การค านวณค่าอัตราการ พัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม 

 
PNI modified = (I-D/D 

 
(4) การวิ เคราะห์ เมทริกซ์  (matrix analysis) เป็ น

วิธีการวิเคราะห์ที่เน้นการเสนอผลการ ด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่
ควรได้รับการพัฒนา โดยการแบ่งตารางออกเป็น 4 ช่อง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพที่มุ่งหวัง 
(หรือเรียกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น) และสภาพที่เกิดขึ้นจริง จุดที่ใช้แบ่งอาจเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนสูง-
ต่ าที่ก าหนด หรือเกณฑ์ที่ผู้ประเมินเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นจุดตัด (cut-off score) 

 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  จิรกร  มุสิกะวัน  (2550) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการตามความ

ต้องการของครูโรงเรียนวัดพลมินีย์ ส านักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า     
ในภาพรวมมีความต้องการในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับความต้องการ จากมากสุด คือ       
ด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านสื่อการสอน ด้านการนิเทศการสอน 

ฉนวนศรี  มงคลเดช  (2550) ได้ท าการศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการของครู           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานวิชาการของครู     
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการนิเทศการศึกษา ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานวิชาการของครู         
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ .05 เป็นส่วน
ใหญ่ยกเว้น ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล
การเรียนไม่แตกต่างกัน 



 134 

สุรางค์ เจริญนาน (2550) ได้วิจัยเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขด าเนินการนิเทศงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้าน ด้านหลักสูตร และ
การน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน มีปัญหาการ
ด าเนินงานนิเทศงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการจ าแนกตาม
ประสบการณ์สอน ไม่แตกต่างกัน มีแนวทางการแก้ไขการด าเนินงาน ในด้านหลักสูตรมีการประชุม
ชี้แจง อภิปรายปัญหา ด้านการจัดกิจกรรมการสอน ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการ
สอน ควรจัดประชุมชี้แจงหรืออภิปรายปัญหา ด้านการจัดกิจกรรมการสอน ควรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านสื่อการเรียนการสอน ควรจัดประชุมชี้แจงหรืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อการ
สอน ด้านการวัดผลประเมินผล แก้ปัญหาโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ธวัชชัย สิงห์จันทร์ (2551) ได้ท าวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า  งานบริหาร
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แนวทางการบริหาร คือ แนะน า
ส่งเสริมให้ครูด าเนินการตามหลักสูตร ก าหนดการสอน แผนการสอน เอกสารคู่มือครู จัดแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนจัดให้มีเอกสารประกอบ
หลักสูตรอย่างเพียงพอ จ าเป็นต่อความต้องการใช้ งานพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก แนวทางการบริหาร คือ สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีโอกาสเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา
จากหน่วยงานอ่ืน น าข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนมาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและจัดให้มีการประชุมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการร่วมกับชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานการจัดการเรียนการสอน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แนวทางการ
บริหาร คือจัดครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชาโดยค านึงถึงความสามารถ ประสบการณ์และความถนัดของ
ครู จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนและน าข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียน
การสอนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ดวงเพ็ญ  ทุคหิต (2551) ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงาน
วิชาการ ตามความคิดเห็นครู  โรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาอุทัยธานี                 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านการเงิน และด้านชุมชน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วรรณรัตน์ ทายิดา (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4  พบว่า  สภาพการบริหารวิชาการใน
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โรงเรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน   พบว่า ด้านที่มีการ
บริหารวิชาการมากตามล าดับ คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รองลงมาคือด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีการบริหาร
วิชาการน้อยที่สุดคือ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ  ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาและปัญหาการ
บริหารวิชาการในโรงเรียน โดยภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า    
ด้านที่มีปัญหาการบริหารวิชาการ ตามล าดับ คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมา
ก็คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาตามล าดับ ส่วนด้านที่ผู้บริหาร
โรงเรียนเห็นว่ามีปัญหาการบริหารวิชาการน้อยที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการเปรียบเทียบสภาพและ
ปัญหาการบริหารวิชาการในโรงเรียนจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการบริหารวิชาการจ าแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 และผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารวิชาการในโรงเรียนจ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 

ตรีโชค กางกั้น (2552) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี พบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการ ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีสภาพการบริหารด้าน
กิจกรรมนักเรียนเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านการเรียนการสอน และมีสภาพการบริหารงานด้าน
วัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรและสื่อการสอนเป็นอันดับสุดท้าย ส่วนปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยโรงเรียนมีปัญหาการบริหารงานด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและ
สื่อการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ และมีปัญหา
การบริหารด้านกิจกรรมนักเรียน เป็นอันดับสุดท้าย การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ
จ าแนกตามต าแหน่งวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ าแนกตาม
วิทยฐานะ แตกต่างกัน จ าแนกตามประสบการณ์ วิธีพัฒนาตนเอง และภาระหนี้ ไม่แตกต่างกัน     
ส่วนการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์ แตกต่างกัน เมือ่จ าแนก
ตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ วิธีการพัฒนาตนเอง และภาระหนี้สิน ไม่แตกต่างกัน   

ศิริพร ทาทราย (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัญหา และแนวทางการพัฒนา              
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 2 ผลการวิจัย  พบว่า ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากด้านที่มีปัญหา
มากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และด้าน             
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การนิเทศ เมื่อเปรียบเทียบปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการจ าแนกตามจ านวน
นักเรียน โดยรวมและรายด้าน  พบว่า โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน และตั้งแต่ 61 - 120 คนข้ึน
ไป มีปัญหาการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน และมีข้อเสนอแนะคือ ด้านการบริหารหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ ควรสร้างทีมงานระดับชั้น และประสานความร่วมมือระดับโรงเรียน ในการ
วิเคราะห์หลักสูตรและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน ควรส่งเสริมชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เช่น เป็นวิทยากร หรือให้นักเรียนไปศึกษาในชุมชน ด้านการ
นิเทศการเรียนการสอน ควรให้ครูมีการวางแผนการนิเทศร่วมกัน 

สมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบว่า สภาพการบริหารวิชาการใน
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับของการเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง                        
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานของครู โดยภาพรวมไม่แตกต่ างกัน ยกเว้นด้านวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการสอน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01   

นภาดา ผูกสุวรรณ์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการตามทรรศนะ
ของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก าหนดตัวแปรต้นเป็น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านการวางแผนงานวิชาการ                
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านวิชาการ และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน ผลการวิจัย  พบว่า การบริหารงาน
วิชาการตามทรรศนะของครูโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อจ าแนกตามเพศและอายุ โดยรวมแตกต่างกันในระดับปานกลาง จ าแนกตามระดับการศึกษา
แตกต่างกันระดับน้อย และจ าแนกตามประสบการณ์แตกต่างกันในระดับมาก 

อุนากรรณ์ สวนมะม่วง (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาขนาดกลาง           
มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด รองลงมาคือ  สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่  
สภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ ปัญหาในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 

อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การน าเสนอกลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแบบ
รวมเรียน      ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นปัญหาล าดับแรก คือ 
การจัดท าคู่มือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ภารกิจนี้ไม่ได้ปฏิบัติ เนื่องจากขาดวิทยาการ และครูขาด
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ความรู้ ความช านาญในการวิจัย ขาดการนิเทศ ส าหรับครูวิชาการ ที่เป็นปัญหาล าดับแรก   คือ      
การจัดท าคู่มือวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ บุคลากรขาดความรู้ความช านาญในการท าวิจัย และ
บุคลากร ยังไม่ได้รับการพัฒนาทางการวิจัยเช่นกัน ด้านพัฒนาการเรียนการสอน พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่เป็นปัญหาล าดับแรก คือ ไม่มีห้องสมุด ขาดบุคลากร บรรณารักษ์ และงบประมาณปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และโรงเรียนไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้อง
คอมพิวเตอร์  โดยแบ่งครึ่งห้องเรียนจัดท า ส าหรับครูวิชาการที่เป็นปัญหาล าดับแรกคือ ขาดความรู้
ความช านาญในการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นปัญหาล าดับแรกคือ  ขาดความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการจัดท าที่ชัดเจน เกี่ยวกับระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ส าหรับครูวิชาการที่เป็นปัญหาล าดับแรกคือ ครูไม่ให้ความส าคัญและความสนใจเรื่องการ
อบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้  ความเข้าใจสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเท่าท่ีควร 

สมคิด มานะคิด (2554) ได้ศึกษาการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ในความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่าโดยภาพรวมปฏิบัติใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนสูงสุดคือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมาก และมีความคิดเห็นการบริหารงาน
ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต่ าสุด คือ ด้านนิเทศการเรียนการสอน ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า 
ครูที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนสูงสุดคือ ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมากและมีความความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต่ าสุดคือ ด้านนิเทศการเรียนการสอน ในระดับมากครูที่
ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่ปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสูงสุดคือ ด้านหลักสูตร ในระดับมาก และมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนต่ าสุดคือ ด้านนิเทศการเรียนการสอน    
ในระดับมาก 

ฐิตารีย์  ไชยชิน (2556) วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
ผลการวิจัย  พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 2 สังกัดส ากัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์การสอนของครูรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05  ส่วนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ พบว่า ด้านที่มีความถี่สูงสุดอ การวัดผล 
ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน โดยครูผู้สอนเสนอให้จัดท าแผนการวัดและประเมินผลแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ชนม์ผศุตม์ พัฒพันธ์ (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานของครูโดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตามวุฒิการศึกษาของครูโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

นิตย์ธิดา จันดาสงค์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก จ าแนกตามประสบการณ์การสอนและกลุ่มโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยได้เสนอให้
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และวางแผนร่วมกันในการน าหลักสูตรไปใช้ตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร  การจัดอบรมครูเรื่องเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการวัดและประเมินผล การสร้าง
เครื่องมือในการวัดผลแบบต่าง ๆ การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศภายในและก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการ พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ควรส ารวจความต้องการหลักสูตร 
วัสดุอุปกรณ์การสอน วัสดุฝึกส าหรับนักเรียนและจัดหาซื้อความต้องการ ควรจัดให้ครูทุกคนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นประจ า
ทุกปี ควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 

ภาวิตา ฮ่ันสกุล (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าตามทฤษฎี
วิถีทาง - เป้าหมาย กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามทฤษฎีวิถีทาง - เป้าหมาย ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
ล าดับแรก คือ ด้านสนับสนุน รองลงมาคือ ด้านมุ่งความส าเร็จ ด้านสั่งการ และด้านมีส่วนร่วม 
ตามล าดับ 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม
และรายด้าน  อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับแรก คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล  รองลงมาคือ 
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ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตามล าดับ 
และ 3) ภาวะผู้น าตามทฤษฎีวิถีทาง - เป้าหมาย กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง   

รัชนีย์ สีหะวงษ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว     
เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน
โดยรวมและรายด้าน  พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการตามความเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ ควรประชุมวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัด
อบรมการให้ความรู้เรื่องการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จัดให้มีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการ
จดบันทึกรายงานและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพ็ญพักตร์ มิ่งวงศ์ธรรม (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม    
เขต  2 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 

 1) องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการบริหารงานวิชาการ มีความสอดคล้อง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) สภาพปัจจุบันในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง             
สภาพพึงประสงค์ในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี พบว่า มีการวิเคราะห์หลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน     
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการนิเทศติดตาม พัฒนาครู  ด้านการ วัดผลประเมินผลอยู่เสมอ วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ผลการเรียนไปในทางเดียวกัน น าผลการวัดและประเมินผลมาพัฒนาและ
ปรับปรุง ส่งเสริมให้ครูท าวิจัย ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา จัดงบให้เพียงพอต่อการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามความต้องการของผู้เรียน 4) แนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ประกอบด้วย องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ 8 องค์ประกอบ ได้แก่      
(1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (3) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
(4) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ (5)การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา       
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(6) การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (7) การนิเทศการศึกษาและ (8) การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประภาพร แฝดสูงเนิน (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก  
คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแนวทาง
การแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก คือ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับใกล้เคียงและหน่วยงานอ่ืนในการสร้าง
ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้ครูท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือผลิ ตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา           
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสถานศึกษาควรน าข้อมูล และน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง     

 2.5.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
วิลเลี่ยม (William, 1971, pp. 3969-A) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานของ

ครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐอินเดียน่า ผลการวิจัยพบว่า  ครูใหญ่มักมอบหมายความ
รับผิดชอบงานประเมินผลในหัวหน้าสายวิชาการ การใช้เวลาปรับปรุงการเรียนการสอน การเยี่ยม
ห้องเรียนและการประเมินผลมีจ ากัดและน้อย ครูใหญ่ใช้วิธีการแนะน าครูมากกว่าการใช้วิธีการจัด
อบรมครูและนักเรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประเมินผลและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การท าหน้าที่
ของครูในการประเมินครู สังเกตการสอน การใช้แบบทดสอบ และประชุมปรึกษาหารือกัน ได้รับการ
ยอมรับระดับมาก 

ฟอเลอร์ (Fowler, 1986) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจกับขวัญก าลังใจในการท างานของครูอาจารย์ในโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ Southeastem         
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูอาจารย์ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับขวัญก าลังใจในการท างาน และพบว่า ครูอาจารย์ในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจกับครูอาจารย์ในโรงเรียนที่ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีการท างาน
แตกต่างกัน 

มีแกน (Meegan, 1986) ได้ท าการวิจัยการมีส่วนร่วมในการวางแผนและคุณภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิก ในรัฐวิสคอนซินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง
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การเพ่ิมขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการวางแผน และแนวคิดของบุคลากรที่เก่ียวกับคุณภาพโรงเรียน  
พบว่า การวางแผนและคุณภาพของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเกี่ยวกับ
การวางแผน คือหลักสูตร ทั้งนี้ครูใหญ่มีทัศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของโรงเรียนแง่บวก
มากกว่าครูทั่วไป 

แมกทอกซ์  (Mattox, 1987, pp. 6061-A) ได้ ศึกษาถึ งความต้องการในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในรัฐอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา พบว่า ความต้องการที่อยู่
ในระดับมากคือ ความต้องการจะมีความสามารถในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการนิเทศและการ
ประเมินผล    และต้องการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

แดนน์ (Dann, 1994, pp. 16-C) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา จากการส ารวจพัฒนาการต่าง ๆ ในสาขาการวัดผล พบว่า ยังมีการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนและครูในกระบวนการวัดผลระหว่างเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา
ไม่มากนัก ผลการวิจัยนี้ ได้เสนอผลการวิเคราะห์และประเด็นส าหรับการพัฒนาวิธีแนวทางการปฏิบัติ
ในการวัดผลดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของการวัดผลกับหลักสูตร การเก็บระเบียน   
การออกข้อสอบ การใช้มาตรวัด เป็นต้น 

  วิลเลียม (William, 1994, pp. 2425-A) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน โดยศึกษาจากครู ผู้บริหาร
และประธานสหภาพครูในเขตโรงเรียน K-12 ในเมืองขนาดใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียใต้ รวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณโดยใช้แบบส ารวจประมาณค่าจากผู้บริหารโรงเรียน 159 คน และครู 195 คน จาก 11  
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูขาดความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันในเรื่องการ
นิเทศภายในโรงเรียน ครูผู้สอนมีความเห็นว่าผู้บริหารไม่ค่อยมีการสังเกตการณ์และเยี่ยมชม
ห้องเรียนอยู่เป็นประจ า ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อการนิเทศภายใน
โรงเรียนมากกว่าจัดการด้านอ่ืน ๆ และผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าควรลดนวัตกรรมในการนิเทศภายในที่
ซับซ้อนลง ควรมีการยืดหยุ่นและพัฒนา กลยุทธ์ในการนิเทศภายในเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากรโรงเรียน 
  เดลานีย์ (Delaney, 1995)  คือ  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานกับการพัฒนาการของโรงเรียน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน
กรณีที่ศึกษาที่เขตศึกษา Edmonton ประเทศแคนาดา ค าถามในการวิจัย คือ ครูและผู้บริหารรับรู้
ว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีผลต่อพัฒนาการของโรงเรียนและข้อค้นพบที่ส าคัญจาก
การวิจัยนี้  คือ สไตล์หรือแบบของภาวะผู้น าของครูใหญ่เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
งานวิจัยนี้เสนอแนะว่าการตัดสินใจน ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมาใช้ ควรยึด
พัฒนาการของโรงเรียนเป็นเหตุผลส าคัญ 
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เชสเตอร์ (1966 อ้างถึงใน สมร อุ่นผ่อง , 2556)  ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของผู้บริหารของผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพสูงเกิดจากการส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ครูมีส่วนร่วมในการ
วางแผน อภิปรายปัญหาการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนกัน เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน                   
มีวิทยากรมาบรรยาย ประชุมปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอน การสร้างและการใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

ดิคเคอสัน (Dickerson, 1996) ศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแบบของภาวะผู้น าการ
ควบคุมและความจ ากัดของครูใหญ่ที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์
บทบาทของครูใหญ่ในบริบทของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
ของครูใหญ่ ได้แก่ 1) แบบภาวะผู้น า 2) กลไกการควบคุมทางสังคม 3) ความตึงเครียดหรือความ
จ ากัด (Strain) ของบทบาทท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของบทบาทที่คาดหวัง ผลการวิจัยพบว่า 

1. ในด้านพฤติกรรมองค์การนั้น ความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นตัวกลาง (Filter) 

2. จากการที่ความคาดหวังในบทบาทของครูใหญ่เปลี่ยนแปลงไป จึงก่อให้เกิด
ความตึงเครียดในบทบาท 

3. ความตึงเครียดระดับสูงสุดของบทบาทครูใหญ่ เกิดจากความไม่สอดคล้อง
ระหว่างการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการใช้อ านาจตามต าแหน่ง เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน 
และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูใหญ่ สภาวะแบบนี้อาจ
ท าให้มีแรงต่อต้านเกิดข้ึนได ้

4. แรงต่อต้านที่เกิดขึ้นในส่วนของครูใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความพยายาม
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทั้งนี้อาจเกิดจากความต้องการที่จะหวนกลับไปใช้
การบริหารแบบรวมอ านาจเช่นเดิม 

Bigos (1997) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทหน้าที่พฤติกรรมและกิจกรรมของผู้บริหาร
ในการน าหลักสูตรไปใช้พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้บ ริหารโรงเรียน              
จ านวน 67 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริหารได้อ้างถึงหลักสูตรที่ผู้ตรวจสอบน ามาใช้บ่อยที่สุด
และน ามาใช้เป็นแนวนโยบาย วิธีการท างานและการฝึกทดสอบใช้ และเชื่อว่าไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอ  
ผู้บริหารได้ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบ เพ่ือช่วยเสริมจุดยืนในการเปลี่ยนและพัฒนาระบบโรงเรียนให้
แข็งแกร่ง การให้มีที่ปรึกษาภายนอกที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลและสนับสนุนให้การปรับปรุงระบบ
โรงเรียนของผู้บริหารที่เป็นจริงได้ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงชอบเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้ตรวจสอบ
มากกว่า ผู้บริหารมีความเชื่อว่า พวกเขาเป็ นแรงจูงใจที่ จะช่วยเพ่ิมระดับการด าเนินงาน              
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และการท างานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายได้ โดยใช้จุดเด่นและบทบาทของผู้ตรวจสอบ    
และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงด้วยเช่นกัน 

เรย์ โนลด์  (Reynolds, 1998) ศึ กษาความสั ม พันธ์ ระห ว่ างการมี ส่ วน ร่ วม           
การตัดสินใจของครูกับความพึงพอใจของครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่บริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในระบบการศึกษาของ Mid - Atlantic ผลการศึกษาพบว่า 1) โดยภาพรวมแล้วครูมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอยู่ระดับน้อยจนถึงปานกลาง แต่เมื่อ วิเคราะห์แต่ละด้าน พบว่า 2) ครูมีส่วนร่วมมาก
ที่สุดในด้านหลักสูตรการสอนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน 3) ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุดใน
ด้านงบประมาณและด้านความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 4) ครูต้องการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในด้านหลักสูตรการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปานกลาง 5) ครูต้องการมี
ส่วนร่วมน้อยที่สุดในด้าน งบประมาณและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส าหรับความ
แตกต่างของความมีส่วนร่วมที่เป็นจริง (Actual) กับที่พึงเป็น พบว่า แตกต่างกันทั้ง 8 ด้าน ด้านที่
แตกต่างมากที่สุดคือ ด้านนโยบายและหลักสูตรการสอน โดยปกติแล้วการที่ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจสูง
จะท าให้ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในกลุ่มและความผูกพันต่อเป้าหมายขององค์การสูงตาม
ไปด้วย ผู้วิจัยเสนอแนะว่า 1) ควรมีการท าความเข้าใจ ความต้องการของครู 2) ควรเปิดโอกาสให้ครู
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 3) ควรสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เอเธียร์ (Atria, 2000) ได้วิจัยเรื่อง ผลกระทบการประกันคุณภาพของรัฐ อิลินอยส์               
และกระบวนการวางแผนพัฒนาของครูเมืองชิคาโก ที่มีทัศนคติต่อการปรับปรุงโรงเรียน การศึกษา
ครั้งนี้ เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของการประกันคุณภาพของรัฐอิลินอยส์และกระบวนการวางแผน
พัฒนาของครูเมืองชิคาโกที่มีทัศนคติต่อการปรับปรุงโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ
วางแผนเพ่ือปรับปรุงและประกันคุณภาพของรัฐอิลินอยส์  ส่งผลในทางบวกต่อทัศนคติของครูที่มีต่อ
การปรับปรุงโรงเรียน 

Brophy (2006) ได้ศึกษาการปฏิบัติ งานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาเมืองฮาร์ทฟอท ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ทั้งนี้ เพราะครูมีงานในหน้าที่หลายอย่างนอกเหนือจากการสอน มี เวลาที่จะเตรียมท า
สื่อน้อย และไม่มีความช านาญเรื่องจัดหาสื่อจากคอมพิวเตอร์  

Phongsakorn Adulpittayaporn (2019 ) ได้ ศึ กษ าวิ จั ย เรื่ อ ง แน วทางการ
พัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหาร
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและมาก โดยด้านที่มีล าดับความต้องการจ าเป็นสูงสุดคือ การจัดการ
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เรียนการสอน  และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (PNI Modified = 0.52) รองลงมาคือ การพัฒนา
หลักสูตร (PNI Modified = 0.49) และการวัดผล ประเมินผล (PNI Modified = 0.46) แนวทาง
พัฒนาการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตามแนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีทั้งหมด 5 แนวทาง 17 แนวทางย่อย และ 41 วิธีด าเนินการ ประกอบด้วย   
1) การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 3 แนวทางย่อย และ 10 
วิธีด าเนินการ 2) การพัฒนาหลักสูตร มี 2 แนวทางย่อย และ 4 วิธีด าเนินการ 3) การวัดผล 
ประเมินผล มี 2 แนวทางย่อย และ 5 วิธีด าเนินการ และ 5) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิ ช าก าร  แ ล ะก ารป ระส าน ค วาม ร่ ว ม มื อ ใน ก าร พั ฒ น าวิ ช าก าร  มี  8  แ น วท างย่ อ ย                        
และ 17 วิธีด าเนินการ    

Punnisa Morsaman (2019) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 11 ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า                       
1) ในภาพรวมสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม 11 ของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้าน
หลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการจัดการเรียน
การสอน 2) แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม 11 ของประเทศไทย ได้แก่ 2.1) จัดท าหลักสูตรให้สามารถวัดองค์ประกอบของเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องทั้งทางวิชาการและด้านพระพุทธศาสนาตามความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.2) จัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและด้านพระพุทธศาสนา 
2.3) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมตาม
ตัวบ่งชี้ในหลักสูตรความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน 2.4) ออกแบบวิธีการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลายตามสภาพและความเป็นจริงจากแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือวัดความรู้ทักษะและเจตคติทั้งด้าน
วิชาการและด้านพระพุทธศาสนา        
 



บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ

ภาค 1 ในการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.3  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ านวน 91 โรงเรียน จ านวน 7,190 คน  
3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ านวน 45 โรงเรียน จ านวน 364 คน ซ่ึงก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่  และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างถึงใน                 
วรรณี  แกมเกตุ , 2555) และใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Muti - stage Random Sampling)                
มีวิธีการสุ่มดังนี้ 

1. ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 แบ่ งโรงเรียนออกตามที่ ตั้ งเป็นจังหวัด          
ได้ 4 จังหวัด  มี  91 โรงเรียน ดังนี้ 

1.1 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 22 โรงเรียน 
1.2 จังหวัดสระบุรี จ านวน 21 โรงเรียน 
1.3 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 18 โรงเรียน 
1.4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 โรงเรียน 

2. แบ่งโรงเรียนแต่ละจังหวัด แยกตามขนาดของโรงเรียน เป็น 3 ขนาด คือ     
ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ   

3. สุ่มโรงเรียนในแต่ละขนาดมา 50% ของโรงเรียนที่เป็นประชากร 
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4. สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มครูในโรงเรียนแต่ละขนาด ตามสัดส่วนของประชากร
ได้กลุ่มตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ขนาด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียน ครู โรงเรียน ครู 

ขนาดเล็ก/ขนาดกลาง 51 1,756 25 89 
ขนาดใหญ ่ 22 2,329 11 118 
ขนาดใหญ่พิเศษ 18 3,105 9 157 

รวม 91 7,190 45 364 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาเอกสาร
ต ารา ผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และใช้แบบสอบถามครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ค าถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้   
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
   ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการ สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale)  ก าหนดไว้ 5 ระดับ ของลิเคริท (สุวีธา ฤกษ์เกษม, 2551) ก าหนดเกณฑ์วัดระดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
4  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  มาก 
3  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
2  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อย 
1 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด   

 
3.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างขึ้นตามวิธีการและ
ขั้นตอนดังนี้ 
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3.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการ รวบรวมข้อมูลมาเพ่ือเป็นแนวทางในการน าเนื้อหามาสร้างแบบสอบถาม 

3.3.2 สร้างเครื่ องมื อ เป็ นแบ บสอบถาม จ านวน  1 ฉบับ  แบ่ งออกเป็ น  2 ตอน              
โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตัวแปรทุกตัวตามกรอบแนวคิดและขอบเขตของการวิจัย 

3.3.3 เสนอแบบสอบถามฉบับร่างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง และการครอบคลุมด้านเนื้อหาที่ต้องการวัด และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 

3.3.4 เสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมใน
ประเด็นของความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยกับข้อค าถาม แล้วน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดไปค านวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง และคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .5 ขึ้นไปเป็นข้อค าถาม  
เกณฑ์ค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.5 - 1.00 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548)  
พบว่าได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00   

3.3.5 น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะไว้ไปทดลอง
ใช้ (Try Out) ครูในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และน าผลที่ได้มาตรวจสอบหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's, 1990)  
ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95   

3.3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และน าแบบสอบถามท่ีได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
คื อ  ครู ระดั บมั ธยมศึ กษ าที่ ป ฏิ บั ติ งาน ใน โรงเรียน  สั งกั ดส านั ก งานศึ กษ าธิการภ าค 1                
จ านวน  364 คน โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

3.4.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือเพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ไปยังผู้บริหารโรงเรียน             
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ครูระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
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 3.4.3  แล้วน าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แบบสอบถามคืนมาและสมบูรณ์จ านวน 
364 ฉบับ จากแบบสอบถามทั้ง 364 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและคัดเลือกไว้เฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  ดังนี้ 
 3.5.1  ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)  และ
หาค่าร้อยละ  (Percentage) น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 
 3.5.2  ข้อมูลแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation) ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 
   ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 
   4.51 - 5.00 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.51 - 4.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
   2.51 - 3.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 - 1.50 หมายความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมและรายด้าน ด้วยการทดสอบสมมุติฐาน   
  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ระหว่างต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
ทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่า t (Independent t-test) 
  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก/ขนาดกลาง ขนาดใหญ่   
ขนาดใหญ่ พิ เศษ ทดสอบโดยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)            
ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe) 
  จ าแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างระดับการศึกษาปริญญาตรี  และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ทดสอบโดยการวิเคราะห์ค่า t (Independent t-test) 
  วิ เคราะห์หาความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน         
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยใช้ดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการจ าเป็น            
หรือ Modified Priority Needs Index: PNI modified แบบปรับปรุง เป็นสูตรที่ปรับปรุงจากสูตร 
PNI ดั้งเดิม โดยนงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558) เป็นวิธีการหาค่า
ผลต่างของสภาพที่เป็นอยู่ และสภาพที่ควรจะเป็น แล้วหารด้วยสภาพที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ เพ่ือควบคุม
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ขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในช่วงพิสัยที่ ไม่ มีช่วงมากเกินไป และให้ความหมายเชิ ง
เปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอัตราพัฒนาเข้าสู่สภาพที่
คาดหวังของกลุ่ม โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 
 
   PNI Modified   = ( I – D )  / D 
 
 เมื่อ   PNI     หมายถึง  ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  I  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
  D  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่ 
 
 เทคนิคการจัดล าดับส าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองเดี่ยว  ซึ่งข้อมูลแบบการตอบ     
สนองเดี่ยวเป็นการก าหนดความต้องการจ าเป็นตามนิยามการแก้ปัญหา (solution definition) 
วิธีการจัดเรียงล าดับตามค่ามัธยฐานส าหรับมาตรแบบกลุ่ม (Category Scales) วิธีนักวิจัยก าหนดให้
ตัวอย่างวิจัยระบุน้ าหนักความส าคัญของความต้องการจ าเป็นตามการรับรู้ เป็นรายประเด็นตามมาตร 
ประมาณค่า ผู้ ให้ข้อมูลจะให้น้ าหนักความส าคัญกับความต้องการจ าเป็นต่าง ๆ เท่ากันได้               
หากเห็นว่าความต้องการจ าเป็นเหล่านั้นมีระดับความส าคัญเท่ากัน จากนั้นท าการแจงนับความถี่ที่
กระจายตามมาตรประมาณค่าของแต่ละข้อรายการ แล้วหาค่ามัธยฐาน หรือฐานนิยม หรือค่าเฉลี่ย 
แต่ค่ามัธยฐานจะเป็นค่าสถิติที่ เหมาะสมส าหรับข้อมูลที่อยู่ ในมาตราจัดอันดับในการจัดล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสามารถเรียงค่าจากมากไปหาน้อยหริอจากน้อยไปหามากตาม
ค่าสถิติที่ได้ในแต่ละข้อรายการอย่างไรก็ตามผลที่ได้จากการใช้วิธีนี้ในการจัดล าดับความส าคัญมีความ
เป็นไปได้สูงที่ความต้องการจ าเป็นประเด็นใดมีความส าคัญมากที่สุด (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)   
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation: S.D.) 

3.6.2 สถิติที่ ใช้ ในการทดสอบสมมุติ ฐาน  ได้แก่  ทดสอบโดยการวิ เคราะห์ ค่ า t 
(Independent t-test) วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA) ถ้าพบความ
แตกต่างทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) วิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็น  Modified 
Priority Needs Index: PNI Modified  



บทที่  4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน        
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 มีล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ก าหนดไว้  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยขอน าเสนอโดยแบ่งเป็นตอน  คือ 
 4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ในการแปลความหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติ  ดังนี้ 

  x̄  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t  แทน ค่าสถิติทดสอบ ที (t-test) 
  F  แทน ค่าสถิตทิี่ใช้ในการพิจารณา (F-Distribution) 
  Sig  แทน   ระดับนัยส าคัญ 
  *  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 PNI Modified   = ( I – D )  / D 
  PNI แทน ดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  I  แทน ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
  D  แทน   ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่ 
 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา  
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1    
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา 

 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา  
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1    
 ผู้วิจัยน าข้อมูลเกี่ยวกับ  ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา       
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ซึ่งเป็นตัวแปรต้นในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประสบการณ์การท างาน  
ขนาดโรงเรียน  ระดับการศึกษา จากแบบสอบถามได้ด าเนินการวิ เคราะห์ เพ่ือหาค่าสถิติ          
ปรากฏตามตารางที่ 4.1 ดังนี้   
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน และระดับการศึกษา 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 
   

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
- ต่ ากว่า  10  ปี 197 54.1 
- ตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป 167 45.9 

รวม 364 100 
ขนาดสถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 

- ขนาดเล็ก/กลาง 89 24.5 
- ขนาดใหญ ่ 118 32.4 
- ขนาดใหญ่พิเศษ 157 43.1 

รวม 364 100 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

- ปริญญาตรี 197 54.1 
- สูงกว่าปริญญาตรี 167 45.9 

รวม 364 100 
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 จากตารางที่  4.1 พบว่า ครูผู้ สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1                                      
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท างาน ต่ ากว่า 10 ปี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1  
และประสบการณ์การท างาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 

 ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่อยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 คน รองลงมาอยู่ในขนาดใหญ่   
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 คน และอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก/กลาง จ านวน 89 คน         
คิดเป็นร้อยละ  24.5  คน   

 ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาวุฒิปริญญาตรี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 และระดับการศึกษาวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9           
 
 ตอนที่  2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 โดยรวมและรายด้าน ปรากฏตามตารางที่ 4.2 ดังนี้        
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยรวมและ    
รายด้าน 

 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการภาค  1 
x̄ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

4.21 0.40 มาก 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.16 0.38 มาก 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.20 0.40 มาก 
4. การพัฒนาหลักสูตร 4.14 0.43 มาก 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.17 0.41 มาก 
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน 
4.16 0.41 มาก 

7. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 4.22 0.44 มาก 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 4.14 0.42 มาก 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 

x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
9. การนิเทศการศึกษา 4.17 0.41 มาก 
10. การแนะแนว 4.15 0.43 มาก 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 
4.15 0.46 มาก 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 4.20 0.45 มาก 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
4.15 0.44 มาก 

14. การส่ งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุ คคล 
ครอบครัว  องค์กรหน่วยงาน  สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.20 0.44 มาก 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

4.15 0.44 มาก 

16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน  เพื่อใช้ในสถานศึกษา 4.23 0.47 มาก 
17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 4.20 0.47 มาก 

รวม 4.18 0.30 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู  
สั งกั ด ส านั ก งาน ศึ กษ าธิ ก ารภ าค  1  โด ย รวม มี ร ะดั บ ค ว าม คิ ด เห็ น  อ ยู่ ใน ระดั บ ม าก                         

(x̄= 4.18, S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุด  ได้แก่  ด้ านการคัด เลือกหนั งสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ ในสถานศึกษา                  

(x̄= 4.23, S.D.= 0.47) รองลงมา ได้แก่ ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

(x̄= 4.22, S.D.= 0.44) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร (x̄= 4.14, S.D.= 0.43) 

และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ (x̄= 4.14, S.D.= 0.42)   
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา 
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 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น
ของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิก ารภาค 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา โดยรวมและรายข้อ ปรากฏผลตามตารางที่  
4.3 - 4.23 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนา
หรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
โดยรวมและรายข้อ 

 
ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการ                        
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารวิ เคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้ องถิ่นที่

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้ 
4.24 0.71 มาก 

2. ผู้บริหารก าหนดจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา 4.24 0.69 มาก 
3. ผู้บริหารจัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและ

ชุมชน เพื่อน ามาจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
4.17 0.76 มาก 

4. ผู้บริหารจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา 4.07 0.77 มาก 
5. ผู้บริหารตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบาย

รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้แก่ผู้เรียน 

4.32 0.74 มาก 

6. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

4.23 0.71 มาก 

รวม 4.21 0.40 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ

พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น โดยรวมมีความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.21, S.D.= 0.40)              
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
ผู้บริหารตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.32, S.D.= 0.74) รองลงมา 
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ได้แก่ ผู้บริหารวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้           

(x̄= 4.24, S.D.= 0.71) และผู้บริหารก าหนดจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษามีความสาระการเรียนรู้

ท้องถิ่นของสถานศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.07, S.D.= 0.77)           
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการวางแผน
งานด้านวิชาการโดยรวมและรายข้อ 

 

การวางแผนงานด้านวิชาการ x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารก าหนดจุดมุ่ งหมายและเป้าหมายของ

สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
4.26 0.74 มาก 

 2. ผู้บริหารสนับสนุน ก ากับ การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน และการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

4.20 0.74 มาก 

 3. ผู้บริหาร นิเทศ ติดตามการวัดผลประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรียน 

4.16 0.74 มาก 

 4. ผู้บริหารด าเนินการก ากับ ติดตามการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

4.07 0.75 มาก 

 5. ผู้บริหารพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัย  
และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

4.09 0.80 มาก 

รวม 4.16 0.38 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ  โดยรวมมีความคิดเห็น            

อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.16, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของสถานศึกษาใน

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.26, S.D.= 0.74) รองลงมา 
ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุน ก ากับ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการใช้สื่อและเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.20, S.D.= 0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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ได้แก่ ผู้บริหารด าเนินการก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.07, S.D.= 0.75)  
  
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 

การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดท าแผนการเรียนรู้ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้   
4.21 0.77 มาก 

2. ผู้บริหารสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โดยพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.33 0.74 มาก 

3. ผู้บริหารมุ่งพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.24 0.70 มาก 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

4.13 0.77 มาก 

5. ผู้บริหารส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.10 0.75 มาก 

รวม 4.20 0.40 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.20, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพัฒนา
คุณธรรมน าความรู้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก          

(x̄= 4.33, S.D.= 0.74) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมุ่งพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄=4.24, S.D.= 0.70) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.10, S.D.= 0.75)       
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรโดยรวมและรายข้อ 

 

การพัฒนาหลักสูตร x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับ

สถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.13 0.82 มาก 

2. ผู้บริหารจัดให้มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะ
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4.12 0.79 มาก 

3. ผู้บริหารจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้
และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 

4.22 0.77 มาก 

4. ผู้บริหารจัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.14 0.76 มาก 

5. ผู้บริหารจัดให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน  
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

4.11 0.78 มาก 

รวม 4.14 0.43 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ระดับมาก            

(x̄= 4.14, S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีความคิดเห็น   

อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.22, S.D.= 0.77) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.14, S.D.= 0.76)  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ

มาก (x̄= 4.11, S.D.= 0.78) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้โดยรวมและรายข้อ 

 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารสนับสนุนครูในการพัฒนาวิธีการให้ความรู้แก่

นักเรียน   
4.17 0.77 มาก 

2. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้             
โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

4.15 0.75 มาก 

3. ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดท าเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด โดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4.28 0.78 มาก 

4. ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

4.19 0.72 มาก 

5. ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเกิดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 

4.11 0.77 มาก 

6. ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง   

4.12 0.78 มาก 

รวม 4.17 0.41 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก (x̄= 4.17, S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดท าเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัด โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ

มาก (x̄= 4.28, S.D.= 0.78) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา มีความคิดเห็น  

อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.19, S.D.= 0.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนครูจัด
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บรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเกิดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่มีความคิดเห็น 

อยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.11, S.D.= 0.77)  
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการวัดผล  
ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมและรายข้อ 

 

การวัดผล  ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรยีน x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ 

4.20 0.76 มาก 

2. ผู้บริหารร่วมกับครูจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

4.16 0.76 มาก 

 3. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดให้มีการประเมินผลการเรียน
ทุกช่วงชั้น เพื่อน าไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

4.16 0.79 มาก 

4. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการ
วัดผล และประเมินผลที่หลากหลาย 

4.16 0.74 มาก 

 5 . ผู้ บ ริห ารจั ด ให้ มี ระบบสารสน เทศด้ านการวัดผล  
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช้ในการ
อ้างอิง ตรวจสอบ   

4.11 0.74 มาก 

รวม 4.16 0.41 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน   

โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.16, S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความ
คิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารก าหนดระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.20, S.D.= 0.76) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารร่วมกับครูจัดท าเอกสาร

หลักฐานการศึกษาตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา (x̄= 4.16, S.D.= 0.76)
ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการ
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เรียนการสอน (x̄= 4.16, S.D.= 0.79) และผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือใน

การวัดผล และประเมินผลที่หลากหลาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.16, S.D.= 0.74)    
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านการวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใช้ ในการอ้างอิง ตรวจสอบ มีความคิด เห็น  อยู่ ในระดับมาก                         

(x̄ = 4.11, S.D.= 0.74)        
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 
การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 
x̄ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ 

4.12 0.79 มาก 

2 . ผู้ บ ริ ห ารมุ่ ง พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าด้ ว ย
กระบวนการวิจัย 

4.34 0.75 มาก 

3. ผู้บริหารจัดให้มีการรวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัย
เพ่ือการเรียนรู้ 

4.24 0.70 มาก 

4. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ งภายในโรงเรียน  
ระหว่างโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.24 0.75 มาก 

5. ผู้บริหารและบุคลากรน าผลการวิจัยมาใช้ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.14 0.75 มาก 

รวม 4.22 0.44 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ( x̄= 4.22 , S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า                
มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมุ่งพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.34, S.D.= 0.75) รองลงมา  
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ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีการรวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ (x̄= 4.24, S.D.=0.70)  
และผู้บริหารสร้างเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน  

ระหว่างโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.24, S.D.= 0.75) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้         

มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄=4.12, S.D.= 0.79)       
         
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้โดยรวมและรายข้อ 

 

การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 . ผู้ บ ริห ารส ารวจแหล่ งการเรี ยนรู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง                    

กั บ การ พัฒ นาคุณ ภ าพภาย ในและภ ายนอก
สถานศึกษา 

4.21 0.77 มาก 

2. ผู้บริหารจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอ 

4.15 0.76 มาก 

3. ผู้บริหารพัฒนาการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.10 0.80 มาก 

4. ผู้บริหารจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.10 0.75 มาก 

5. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา 

4.16 0.79 มาก 

รวม 4.14 0.42 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมมีความคิด

เห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.14, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.21, S.D.= 0.77) 
รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีความ
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คิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.16, S.D.= 0.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารพัฒนาการ
จั ด ร ะบ บ แ ห ล่ งก า ร เรี ย น รู้ ภ าย ใน โร ง เรี ย น ให้ เ อ้ื อ ต่ อ ก า รจั ด ก าร เรี ย น รู้ ข อ งผู้ เรี ย น                           

(x̄= 4.10, S.D.= 0.80) และผู้บริหารจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ของผู้เรียน  มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.10,  S.D.= 0.75)      
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการนิเทศ
การศึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 

การนิเทศการศึกษา x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน

การสอนภายในสถานศึกษา 
4.10 0.78 มาก 

2. ผู้บริหารด าเนินการนิเทศ และการเรียนการสอนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

4.18 0.79 มาก 

3. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน 

4.13 0.78 มาก 

4. ผู้บริหารส่งเสริมการนิเทศ  เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ
ท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 

4.15 0.78 มาก 

5. ผู้บริหารจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง
และต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ 

4.31 0.77 มาก 

6. ผู้บริหารจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
ระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.14 0.71 มาก 

รวม 4.17 0.41 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก                

(x̄= 4.17, S.D.= 0.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ              
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง

เป็นระบบและกระบวนการ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.31, S.D.= 0.77) รองลงมา  ได้แก่ 
ผู้บริหารด าเนินการนิเทศ และการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
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(x̄= 4.18, S.D.= 0.79)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการ

และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.10, S.D.= 0.78)      
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการแนะแนว
โดยรวมและรายข้อ 

 

การแนะแนว x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ

และวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
4.13 0.76 มาก 

2. ผู้บริหารสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
แนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.16 0.74 มาก 

3. ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ 

4.16 0.80 มาก 

4. ผู้บริหารส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู  
ผู้ปกครอง  และชุมชน  ในการสนับสนุนการแนะแนว 

4.15 0.77 มาก 

5. ผู้บริหารประสานงานด้านการแนะแนวระหว่างสถานศึกษา
อ่ืนและเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.14 0.79 มาก 

รวม 4.15 0.43 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการแนะแนว โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก                                  

(x̄= 4.15, S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̄= 4.16, S.D.= 0.74) และผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.16, S.D.= 0.80)  
รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง  และชุมชน  

ในการสนับสนุนการแนะแนวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.15, S.D.= 0.77) และข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน

สถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.13, S.D.= 0.76)  
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 
x̄ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

 1. ผู้บริหารจัดระบบสารสนเทศให้ เป็นหมวดหมู่  
ข้อมูลสมบูรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4.16 0.77 มาก 

 2. ผู้บริหารจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษา   

4.19 0.77 มาก 

 3. ผู้บริหารด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 4.13 0.78 มาก 
 4. ผู้ บ ริห ารตรวจสอบ  คุณ ภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
4.13 0.76 มาก 

 5. ผู้ บ ริห ารประเมิ น คุณ ภ าพการศึ กษ าภ ายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

4.11  0.79 มาก 

รวม 4.15 0.46 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.15, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อ  
พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดท าแผนกล
ยุ ท ธ์ ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ าที่ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า  มี ค ว าม คิ ด เห็ น  อ ยู่ ใน ระดั บ ม าก                          

(x̄= 4.19, S.D.= 0.77) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลสมบูรณ์

ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.16, S.D.= 0.77) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่  ผู้บริหารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.11,  S.D.= 0.79)   
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการโดยรวมและรายข้อ 

 

การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.  ผู้บริหารจัดระบบการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีความ

เข้มแข็งทางวิชาการกับบุคคล  และหน่วยงานภายนอก
ของสถานศึกษา 

4.41 0.75 มาก 

 2.  ผู้บริหารส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

4.16 0.69 มาก 

 3.  ผู้บริหารมุ่งพัฒนางานวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

4.12 0.75 มาก 

 4. ผู้บริหารส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  
แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร 

4.10 0.78 มาก 

รวม 4.20 0.45 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยรวมมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.20, S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของ
ครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดระบบการเรียนรู้และส่งเสริมให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการกับบุคคล และหน่วยงานภายนอกของสถานศึกษา มีความคิดเห็น                            

อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.41, S.D.= 0.75) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.16, S.D.= 0.69)  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม แสวงหาความรู้

ข้อมูลข่าวสาร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.10, S.D.= 0.78)   
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนโดยรวมและรายข้อ 

 
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
x̄ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

 1. ผู้บริหารจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ชุมชน 

4.15 0.79 มาก 

 2. ผู้บริหารจัดระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ตลอดจน
วิทยาการภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการ
เรียน 

4.12 0.75 มาก 

 3. ผู้บริหารให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยง  หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืน  ๆ 

4.13 0.77 มาก 

 4. ผู้บริหารจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน    และการเข้าร่วม
กิจกรรมกับสถาบันอื่น 

4.21 0.77 มาก 

 5. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
และองค์กรอื่น  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.15 0.77 มาก 

รวม 4.15 0.44 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

และองค์กรอ่ืน โดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.15, S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน  และการเข้ าร่วมกิจกรรมกับสถาบัน อ่ืน  มีความคิด เห็ น  อยู่ ในระดับมาก                   

(x̄= 4.21,  S.D.= 0.77) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

(x̄= 4.15,  S.D.=0.79) และผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรอื่น 

ทั้งภาครัฐและเอกชน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.15, S.D.= 0.77) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยาการภายนอกและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.12, S.D.= 0.75)   
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  

องค์กรหน่วยงาน  สถานประกอบการ 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

 1. ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ต่อบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  และหน่วยงาน  และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษา  เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

4.30 0.75 มาก 

 2. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  ในการจัดการศึกษา 

4.39 0.75 มาก 

 3. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน 

4.13 0.73 มาก 

 4. ผู้บริหารสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
ให้หน่วยงานอื่น 

4.07 0.77 มาก 

 5. ผู้บริหารพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.10 0.79 มาก 
รวม 4.20 0.44 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.16 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  
องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  โดยรวมมีความคิดเห็น                   

อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.20, S.D.= 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ใน 
ระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน ในการจัดการศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก              

(x̄= 4.39, S.D.= 0.75) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว องค์กร และหน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา เกี่ยวกับสิทธิในการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.30, S.D.= 0.75) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้หน่วยงานอ่ืน  มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.07, S.D. = 0.77)   
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 
การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน

วิชาการของสถานศึกษา 
x̄ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

 1. ผู้บริหารจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

4.24 0.78 มาก 

 2. ผู้บริหารตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา  และแก้ไขปรับปรุง 

4.11 0.76 มาก 

 3. ผู้บริหารน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

4.14 0.79 มาก 

  4. ผู้บริหารติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการใช้
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

4.13 0.75 มาก 

  5. ผู้บริหารน าผลการประเมินการใช้ระเบียบและแนว
ปฏิบัติ เกี่ยวกับงานวิชาการ  ไปแก้ไขปรับป รุงให้
เหมาะสม 

4.13 0.79 มาก 

รวม 4.15 0.44 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษาโดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.15, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ  
พบว่า มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดท าระเบียบ
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ ในระดับมาก               

(x̄= 4.24,  S.D. = 0.78) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก              

(x̄= 4.14, S.D. = 0.79) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา และแก้ไขปรับปรุง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก                  

(x̄= 4.11, S.D. = 0.76) 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 
การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน                                    

เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
x̄ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

 1. ผู้บริหารศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

4.20 0.74 มาก 

 2. ผู้บริหารจัดหาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์  
หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอน 

4.14 0.78 มาก 

 3. ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน  
หนั งสื อ เสริมประสบการณ์  หนั งสื อ อ่ านประกอบ  
แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอน 

4.45 0.74 มาก 

 4. ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบความครบถ้วนของหนังสือ
แบบเรียน 

4.14 0.72 มาก 

รวม 4.23 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา                                  

โดยรวมมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.23, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า                                    
มีความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้  

เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.45, S.D. = 0.74) รองลงมา  
ได้แก่ ผู้บริหารศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรสถานศึกษา มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.20, S.D. = 0.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดหาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด 

ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน (x̄= 4.14, S.D.=0.78) และผู้บริหารจัดให้มีการ

ตรวจสอบความครบถ้วนของหนังสือแบบเรียน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก  (x̄= 4.14, S.D. = 0.72) 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการ
พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยรวมและรายข้อ 

 
การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

x̄ S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย  วางแผนในเรื่องการจัดหา

และพัฒ นาสื่ อการเรียนรู้และเทคโน โลยี เพ่ื อ
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.23 0.78 มาก 

2. ผู้บริหารพัฒนาบุคลากรในเรื่องการพัฒนา  อการ
เรียนรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาส าหรับครู 

4.17 0.79 มาก 

3. ผู้บริหารมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

4.21 0.77 มาก 

4 . ผู้ บ ริห ารนิ เทศ  ติ ดตาม  ในการผลิ ตและการ
พัฒนาการใช้สื่อของครู 

4.21 0.80 มาก 

รวม 4.20 0.47 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านการพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  โดยรวมมี

ความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.20,  S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น
ของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารก าหนดนโยบายวางแผนในเรื่องการ
จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษ ามีความคิดเห็น            

อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.23, S.D. = 0.78) รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีทางการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (x̄= 4.21, S.D.=0.77) และผู้บริหารนิเทศ ติดตาม ใน

การผลิตและการพัฒนาการใช้สื่อของครู มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.21, S.D. = 0.80) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุด ได้แก่  ผู้บริหารพัฒนาบุคลากรในเรื่องการพัฒนา สื่อการเรียนรู้             

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาส าหรับครู มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.17, S.D. = 0.79)  
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ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของครูต่อและ
เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยรวมและรายด้าน   

 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

ต่ ากว่า  10  
ปี (n=197) 

 

ตั้งแต่  10  ปี
ขึ้นไป 

(n=167) 

 
t 

 
Sig. 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 

4.23 0.39 4.19 0.41 0.91 0.36 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.18 0.38 4.13 0.38 1.40 0.16 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.22 0.41 4.19 0.39 0.70 0.48 
4. การพัฒนาหลักสูตร 4.15 0.44 4.14 0.42 0.23 0.82 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.20 0.38 4.14 0.44 1.26 0.21 
6. การวัดผล  ประเมินผลและด าเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน 
4.19 0.40 4.12 0.41 1.54 0.13 

7. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

4.25 0.44 4.17 0.43 1.87 0.06 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ
เรียนรู้ 

4.17 0.42 4.12 0.43 1.09 0.28 

9. การนิเทศการศึกษา 4.22 0.41 4.11 0.40 2.60* 0.01 
10. การแนะแนว 4.17 0.44 4.12 0.41 1.06 0.29 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 
4.19 0.45 4.10 0.46 1.92 0.06 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

4.25 0.45 4.13 0.46 2.49* 0.01 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

4.19 0.41 4.11 0.46 1.63 0.11 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 
 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

ต่ ากว่า  10  
ปี (n=197) 

 

ตั้งแต่  10  ปี
ขึ้นไป 

(n=167) 

 
t 

 
Sig. 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

4.25 0.42 4.14 0.45 2.44* 0.02 

15. การจัดท าระเบี ยบและแนวปฏิบั ติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4.17 0.44 4.13 0.44 0.98 0.33 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา 

4.31 0.46 4.15 0.48 3.17* 0.00 

17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

4.24 0.45 4.16 0.48 1.72 0.09 

รวม 4.21 0.29 4.14 0.30 2.29* 0.02 
 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของครู  สั งกัดส านั กงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามประสบการณ์ การท างาน                  
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
นิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
และด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยครูที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้น
ไป นอกนั้นไม่แตกต่างกัน    
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ตารางท่ี 4.21  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและ                
รายด้าน  

  

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

ขนาดเล็ก/
กลาง 

(n=89) 

ขนาด 
ใหญ่ 

(n=118) 

ขนาด 
ใหญ่พิเศษ 
(n=157) 

 
 
F 

 
 

Sig. 

x̄ S.D.   x̄ S.D. x̄ S.D.   

1 . การ พัฒ นาหรือการด า เนิ น การ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

4.25 0.43 4.23 0.39 4.18 0.39 1.17 0.31 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.24 0.36 4.18 0.38 4.09 0.38 4.86* 0.01 
3. ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ใน

สถานศึกษา 
4.23 0.38 4.18 0.37 4.20 0.43 0.31 0.74 

4. การพัฒนาหลักสูตร 4.22 0.42 4.12 0.43 4.12 0.44 1.63 0.20 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.25 0.40 4.14 0.40 4.15 0.41 2.18 0.12 
6 . ก า ร วั ด ผ ล   ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ล ะ

ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
4.18 0.39 4.15 0.41 4.15 0.42 0.14 0.87 

7. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

4.30 0.43 4.22 0.43 4.17 0.45 2.56 0.08 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ
เรียนรู้ 

4.22 0.40 4.14 0.44 4.10 0.42 2.50 0.08 

9. การนิเทศการศึกษา 4.23 0.39 4.13 0.44 4.16 0.40 1.36 0.26 
10. การแนะแนว 4.20 0.40 4.14 0.42 4.12 0.44 0.89 0.41 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
4.22 0.45 4.16 0.47 4.09 0.45 2.35 0.10 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 

4.26 0.48 4.24 0.45 4.13 0.44 2.93 0.06 

13. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 

4.21 0.44 4.14 0.41 4.13 0.45 1.15 0.32 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

ขนาดเล็ก/
กลาง 

(n=89) 

ขนาด 
ใหญ่ 

(n=118) 

ขนาด 
ใหญ่พิเศษ 
(n=157) 

 
 
F 

 
 

Sig. 

x̄ S.D.   x̄ S.D. x̄ S.D.   

14 . การส่ ง เส ริมและสนั บ สนุ น งาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร
หน่วยงาน  สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4.26 0.47 4.20 0.42 4.16 0.43 1.43 0.24 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ ย ว กั บ ง าน ด้ าน วิ ช า ก า รข อ ง
สถานศึกษา 

4.19 0.43 4.13 0.44 4.15 0.44 0.50 0.61 

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อ
ใช้ในสถานศึกษา 

4.33 0.48 4.21 0.49 4.20 0.45 2.40 0.09 

17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

4.27 0.44 4.18 0.49 4.18 0.46 1.28 0.28 

รวม 4.24 0.31 4.17 0.30 4.15 0.30 2.72 0.07 

 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน   
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ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบรายคู่  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยรวมและรายด้าน 

 

รายการ ขนาดเล็ก/กลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาด 

ใหญ่พิเศษ 
1. การวางแผนงานด้านวิชาการ x̄ 4.24 4.18 4.09 

ขนาดเล็ก/กลาง 4.24  0.06 0.15* 
ขนาดใหญ่ 4.18   0.09 
ขนาดใหญ่พิเศษ 4.09    
 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ    
พบว่า ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก/กลาง กับขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและ
รายด้าน  

 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

ปริญญาตรี 
(n=197) 

 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 
(n=167) 

 
t 

 
Sig. 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 

4.21 0.40 4.21 0.40 -0.05 0.96 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 4.17 0.38 4.14 0.38 0.62 0.54 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4.21 0.40 4.19 0.39 0.44 0.66 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

ปริญญาตรี 
(n=197) 

 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 
(n=167) 

 
t 

 
Sig. 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

4. การพัฒนาหลักสูตร 4.13 0.44 4.16 0.42 -0.75 0.46 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4.15 0.40 4.19 0.41 -0.77 0.44 
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการ

เทียบโอนผลการเรียน 
4.15 0.44 4.17 0.37 -0.43 0.67 

7. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา 

4.22 0.46 4.21 0.42 0.23 0.82 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการ
เรียนรู้ 

4.15 0.44 4.14 0.40 0.09 0.93 

9. การนิเทศการศึกษา 4.16 0.41 4.18 0.41 -0.45 0.65 
10. การแนะแนว 4.15 0.43 4.14 0.42 0.27 0.79 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา 
4.14 0.48 4.16 0.43 -0.48 0.63 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

4.21 0.45 4.18 0.46 0.45 0.66 

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

4.16 0.46 4.15 0.40 0.17 0.86 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว  องค์กรหน่วยงาน  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 

4.19 0.44 4.20 0.43 -0.14 0.89 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

4.13 0.43 4.18 0.44 -1.05 0.30 

16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียน  เพ่ือใช้
ในสถานศึกษา 

4.26 0.46 4.20 0.49 1.25 0.21 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

ปริญญาตรี 
(n=197) 

 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 
(n=167) 

 
t 

 
Sig. 

x̄ S.D. x̄ S.D. 

17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ 
     การศึกษา 

4.20 0.46 4.21 0.48 -0.16 0.88 

รวม 4.18 0.31 4.18 0.29 -0.06 0.96 
 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน    

 
 ตอนที่  4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                    

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 
 ผลการวิ เค ราะห์ ค วามต้ อ งก ารจ า เป็ น การบ ริ ห ารงานวิ ช าก ารของโรงเรี ย น                    

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ปรากฏผลตามตารางที่ 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด

ส านักงานศึกษาธิการภาค  1 
   

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

I D 
ความต้องการจ าเป็น 

PNI อันดับ 
1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

5 4.21 0.19 3 

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 5 4.16 0.20 2 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 5 4.20 0.19 3 
4. การพัฒนาหลักสูตร 5 4.14 0.21 1 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

I D 
ความต้องการจ าเป็น 

PNI อันดับ 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 4.17 0.20 2 
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 
5 4.16 0.20 2 

7. การวิจัย เพ่ือการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

5 4.22 0.18 4 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 5 4.14 0.21 1 
9. การนิเทศการศึกษา 5 4.17 0.20 2 
10. การแนะแนว 5 4.15 0.20 2 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 
5 4.15 0.20 2 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 5 4.20 0.19 3 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
5 4.15 0.20 2 

14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว  องค์กรหน่วยงาน  สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

5 4.20 0.19 3 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

5 4.15 0.20 2 

16 . การคั ด เลื อกหนั งสื อ  แบ บ เรี ยน  เพ่ื อ ใช้ ใน
สถานศึกษา 

5 4.23 0.18 4 

17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 5 4.20 0.19 3 
  
จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นความต้องการจ าเป็นของการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนี
ความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
การเรียนรู้ (PNI Modified = 0.21) รองลงมาคือ ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการพัฒนา
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กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการนิเทศ
การศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ด้านการจัดท า
ระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านวิ ชาการของสถานศึกษา (PNI Modified = 0.20)            
และด้านการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น             
ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบั น อ่ืนที่ จั ดการศึกษา ด้ านการพัฒ นาการใช้สื่ อและเทคโน โลยี เพ่ื อการศึกษา                                
(PNI Modified = 0.19)           
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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ                          
ภาค 1 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน ขนาดของโรงเรียน และระดับการศึกษา และเพ่ือศึกษา
ความต้องการจ าเป็นของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ               
ภาค 1 ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิ การภาค 1  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 5.1.1  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู      
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ
คิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งการเรียนรู้   

 5.1.2  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ             
ภาค 1 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน ขนาดของโรงเรียน และระดับการศึกษา   
  5.1.2.1 ผล ก าร เป รี ย บ เที ยบ การบ ริ ห า รงาน วิ ช าก ารข อ ง โร ง เรี ย น             
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน มีการด าเนินงานบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน  

 



 181 

เพ่ือใช้ในสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีประสบการณ์การ
ท างานต่ ากว่า 10 ปี มีการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการสูงกว่า ครูที่มีประสบการณ์การท างานสูง
กว่า 10 ปีขึ้นไป นอกนั้นไม่แตกต่างกัน   
  5.1.2.2  ผล ก าร เป รี ย บ เที ยบ การบ ริ ห า รงาน วิ ช าก ารข อ ง โร ง เรี ย น             
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยขนาดโรงเรียนแบ่งออกเป็น ขนาดเล็ก/กลาง ขนาดใหญ่      
และขนาดใหญ่พิเศษ มีการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  ด้านการวางแผนงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นอกนั้น  ไม่แตกต่างกัน   
  5.1.2.3   ผล ก าร เป รี ย บ เที ยบ การบ ริ ห า รงาน วิ ช าก ารข อ ง โร ง เรี ย น             
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามระดับการศึกษา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน   
 5.1.3 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน            
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด
คื อ  ด้ าน การ พั ฒ น าห ลั ก สู ต ร  และด้ าน ก ารพั ฒ น าและส่ ง เส ริม ให้ มี แห ล่ งก าร เรี ยน รู้                                    
(PNI Modified = 0.21)     
 
5.2  อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยที่พบและตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ 

5.2.1 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1  
 5.2.1.1  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 การบริหารงานวิชาการถือได้ว่าเป็นงานหลักของการ
บริหารโรงเรียน ดังนั้นจะต้องมีหลักการและวิธีการด าเนินงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ          
เพราะคุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผลงานด้านวิชาการเป็นหลัก ผลการวิจัยข้อนี้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สมศักดิ์ ชูช่วง (2551) ท าวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขตที่ 2 พบว่า การวิจัยสภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2        
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ในภาพรวมทุกด้านมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ                 
สมคิด  มานะคิด (2554) ที่ท าวิจัย เรื่องการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า โดยรวมปฏิบัติในระดับมากทุก
ด้าน  ผลการวิจัยเป็นแบบนี้ เนื่องมาจากการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 งานวิชาการมีความส าคัญเป็นอย่างมากในสถานศึกษา ถ้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ด าเนินการบริหารงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น สถานศึกษาประสบความส าเร็จในเรื่องการ
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะสูงขึ้น คุณภาพ
การศึกษาก็เพ่ิมสูงขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเนื้อหาสาระส าคัญซึ่งเป็นแนวการจัด
การศึกษาของประเทศ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด หมวด 5 
การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 39 ที่ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management: SBM)  และการจัดการศึกษาทั้งการบริหารงาน
วิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใน
การบริหารของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นองค์กรหลัก ในการปฏิรูปการศึกษาให้มี
คุณภาพ โดยกระจายไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง 
เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยการบริหารงานด้านดังกล่าว เพราะการบริหารงานวิชาการเป็นการ
บริหารงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การวัดผล ประเมินผล                  
และด าเนินการเทียบโอนผล การเรียน การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การ
นิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก นั่นคือ 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 มีการด าเนินงานบริหารงานวิชาการ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียน เพ่ือใช้ในสถานศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งการเรียนรู้ ในส่วนของด้านการพัฒนาหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ทั้งนี้อาจจะเป็นว่าการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรของสถานศึกษามีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง หรือจัดท าขึ้นมาใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมไปถึงครูไม่ศึกษา
หลักสูตรก่อนสอน และไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ยังคงยึดถือวิธีการ
สอนแบบ “ยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง” ในการสอน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องหาวิธีการที่จะท าให้ผู้สอนมี
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ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของสถานศึกษา และคอยสนับสนุนการใช้หลักสูตรของคณะครูให้มี
ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเพ่ิมสัดส่วนเวลาเรียนวิชา
หลัก บทเรียนที่ได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ PISA ของประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม
ชี้ให้เห็นที่ส าคัญของการศึกษาไทย คือ จ านวนสาระการเรียนรู้ที่มากจนเกินไป ซึ่งหากต้องการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้กาวหน้าเพ่ือยกระดับไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งต้องปรับเพ่ิม
สัดส่วนการเรียนในวิชาหลัก ที่ประกอบไปด้วย วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์                     
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งหมายความว่า ต้องปรับลดเวลาเรียนของวิชาอ่ืนลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะคง
ไม่เหมาะสมที่จะเพ่ิมเวลาเรียนรวมให้มากกว่าที่เป็นอยู่  (วีรชาติ กิเลนทอง, 2560)  กล่าวโดยสรุปได้
ว่า เพราะครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 มีแนวความคิดท่ีตรงกัน คือ การบริหารงาน
วิชาการถือเป็นงานหลัก และเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของรุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2551) ที่กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการว่า               
การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ                  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2553) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา  เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเก่ียวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา  

5.2.2  การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ขนาดโรงเรียน และระดับการศึกษา 
  5.2.2.1  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน มีการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีประสบการณ์ท างานต่ ากว่า 10  
ปี มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานวิชาการสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าโรงเรียนมีกรอบของการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน ดังนั้นการท างานของครูและบุคลากรที่
มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานวิชาการที่แตกต่างกันด้วย  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา และด้านการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพ่ือใช้ใน
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยข้อนี้เป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย ชูเลิศ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับของการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานของครู  โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี แฟ้นประโคน  
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(2556) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์  
เขต 2 พบว่า ประสบการณ์ท างานของครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิทยาภรณ์ อรชัย (2559) ท าวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
2 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา                           
ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผล  
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้             
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 แตกต่างกัน จ านวน 2 คู่ โดยครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 21 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต 2 มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 - 41 ปี และครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน
มากกว่า 41 ปีขึ้นไป ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลว่า ประสบการณ์การ
ท างานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี 
และประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี มีการด าเนินงานการ
บริหารงานวิชาการสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์การท างาน ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป   

 5.2.2.2  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
โรงเรียนแต่ละขนาดโรงเรียน ได้รับกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการมาด าเนินการปฏิบัติ
ในรูปแบบเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยข้อนี้ ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ หิรัญ เชิดฉันท์ (2549) ที่ ได้ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครูในการ
บริหารงานวิชาการ  ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1  - 2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อ ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยสถานศึกษาขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของครูมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุนากรรณ์  สวนมะม่วง (2553) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เขต 2 พบว่า 1) สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
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มีลักษณะและรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการบริหารงานวิชาการโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมมากที่สุด รองลงมาคือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาขนาดใหญ่ 2)  ลักษณะและรูปแบบของการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 และ เขต 2 ที่มีขนาด
แตกต่างกัน มีลักษณะและรูปแบบการบริหารงานวิชาการในภาพรวม และรายด้านไม่ต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรมล บุญอาจ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า ครูผู้สอนที่อยู่ ในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยในภาพรวมและในรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลว่า  โรงเรียนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 
1 โดยขนาดโรงเรียนแบ่งออกเป็น ขนาดเล็ก/กลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีการด าเนินการ
บริหารงานวิชาการโดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานด้าน
วิชาการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 5 .2 .2 .3   ผลการ เป รี ยบ เที ยบ การบ ริห ารงานวิ ช าการของโ รงเรี ยน              
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 จ าแนกตาม ระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูที่ได้รับการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ก็มีการพัฒนางานวิชาการได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากครูในโรงเรียนได้พัฒนาตนเองโดย
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอยู่เสมอ มีความรู้ใหม่ ๆ เรียนรู้งานวิชาการไปพร้อม
กัน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีศักยภาพในการบริหารงานวิชาการไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยข้อนี้ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานของการวิจัยที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการวิจัยของปรีชา 
โล่ห์ชัย (2552) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามทัศนะของหัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 2 ผลการ
เปรียบเทียบระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของหัวหน้า
งานวิชาการสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 2 จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษา 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ กษิดิศ เนียมทอง (2549) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาด้าน
งานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุชาดา ศิริสุวรรณ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอเบตง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผลของการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา อ าเภอ เบตง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน   

5.2.3  ผลวิเคราะห์การศึกษาความต้องการจ าเป็นของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน           
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1     

 สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 1 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุดคือ ด้านการพัฒนา
หลักสูตร และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการบริหารงาน
วิชาการเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา สถานศึกษาจะมีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่
กับผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ เกี่ยวกับงานการ
บริหารทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการบริหารของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นองค์กร
หลักในการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยกระจายไปยังคณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา อีกทั้ งผู้ บ ริหารต้องกระจายอ านาจให้กับครู ในสถานศึกษา                   
โดยมอบหมายงานให้ครู และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตั ดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน                     
การประเมินผล และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรา ธรรมศรี  
(2549) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว พบว่า มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ ในระดับปานกลาง                   
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ด้านการสอบวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน 
และด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศึกษาค้นคว้า การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการตรวจสอบและนิเทศการศึกษา ด้านการ 
แนะแนวการศึกษา การส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น ด้านการร่วมมือ
ประสานงานต่าง ๆ กับสถานอ่ืน ๆ ในการพัฒนางานวิชาการ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ พวงงาม (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านและรายข้อ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารงานวิชาการเป็นงาน
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หลักของสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา                   
8) การพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ  13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน                 
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันจัดการศึกษา 15) การจัดท าระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ซึ่งเป็นกระบวนการของการบริหารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ชื่อเสียงของสถานศึกษาและความพอใจของทุกฝ่ายเป็นการตอบสนองความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
ทุกด้านที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ได้รับประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์ ปรีดานันท์ (2553) ได้ศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ   
 5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  5.3.1.1 จากผลการวิจั ยพบว่า  การบริห า รงานวิช าการของโรงเรียน           
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องหาวิธีการที่จะท าให้ผู้สอนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรของสถานศึกษา คอยสนับสนุนการใช้หลักสูตรของคณะครูให้มีประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุน จัดหาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน    

 5.3.1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงที่สุด คือ                         
ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้  ทั้งนี้เป็นเพราะว่า                       
การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา สถานศึกษาจะมีการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจะต้องหาวิธีการที่จะท าให้ครูผู้สอนมี
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ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการอบรมเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
และคอยสนับสนุนการใช้หลักสูตรของคณะครูให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
และผู้บริหารต้องสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา   
และภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ผู้บริหารควรมีแนวคิด     
ทักษะ  กระบวนการซึ่งน ามาพัฒนางานบริหารวิชาการของโรงเรียน และหาแนวทางในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน     
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 5.3.2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                    
สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 

 5.3.2.1 ควรมีวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 ข้อมูลความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน                         

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค  1 
3. การตอบแบบสอบถามครั้งนี้  ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินผลการบริหารงานวิชาการ

ของบุคคลหรือสถานศึกษา ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะไม่ เกิดความเสียหายแต่อย่างใดต่อผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพราะผู้ตอบไม่ต้องลงชื่อในแบบสอบถามฉบับนี้  ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์มาก
ต่อการใช้เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
จึงเรียนขอความกรุณาจากท่าน โปรดให้ความอนุเคราะห์ตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง  ซึ่ง
ผู้วิจัยขอปกปิดความลับและใช้ข้อมูลท างานวิจัยเท่านั้น 
 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ และให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามให้ในครั้งนี้ 
 

พิมพ์ใจ  พุฒจัตุรัส 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน    หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรง

กับสภาพความเป็นจริงของท่าน  
1. ประสบการณ์ในการท างาน.........................ปี 
2. ขนาดโรงเรียน 

  ขนาดเล็ก/ขนาดกลาง 
  ขนาดใหญ่ 
  ขนาดใหญ่พิเศษ 

3. ระดับการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 
 
ค าชี้แจง  โปรดอ่านข้อความแต่ละข้ออย่างละเอียด แล้วท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ตรงกับระดับ
การบริหารวิชาการของท่านเพียงค าตอบเดียวในแต่ละข้อ โดยแต่ละช่องมีความหมาย ดังนี้ 
 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

  1. ผู้บริหารวิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าไว้ 

     

  2. ผู้บริหารก าหนดจุดเน้นของหลักสูตรสถานศึกษา      
  3. ผู้บริหารจัดท าข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน                    

เพ่ือน ามาจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
     

  4. ผู้บริหารจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา      
  5. ผู้บริหารตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียน 

     

  6. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 

     

2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
  7. ผู้บริหารก าหนดจุดมุ่งหมายและเป้าหมายของสถานศึกษา

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     

  8. ผู้บริหารสนับสนุน ก ากับ การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน และการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

     

  9. ผู้บริหาร นิเทศ ติดตามการวัดผลประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียน 

     

  10. ผู้บริหารด าเนินการก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

     

  11. ผู้บริหารพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การวิจัย และ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

     

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  12. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้   

     

  13. ผู้บริหารสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
พัฒนาคุณธรรมน าความรู้ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

  14. ผู้บริหารมุ่งพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ให้เอ้ือ         
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

  15. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

     

  16. ผู้บริหารส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

4. การพัฒนาหลักสูตร 
  17. ผู้บริหารด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมกับ

สถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     

  18. ผู้บริหารจัดให้มีการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

     

  19. ผู้บริหารจัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และ
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

     

  20. ผู้ บริหารจัดให้มี วิชาต่ าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

     

  21. ผู้บริหารจัดให้มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้ เรียน  
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก 

     

5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  22. ผู้บริหารสนับสนุนครูในการพัฒนาวิธีการให้ความรู้แก่

นักเรียน   

     

  23. ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้             
โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 

     

  24. ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดท าเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

25. ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

     

  26. ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเกิดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 

     

  27. ผู้บริหารสนับสนุนครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง   

     

6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  28. ผู้บริหารก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายระดับประเทศ 

     

  29. ผู้บริหารร่วมกับครูจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาตาม
ระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

     

  30. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดให้มีการประเมินผลการเรียน
ทุกช่วงชั้น เพ่ือน าไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

     

  31. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการ
วัดผล และประเมินผลทีห่ลากหลาย 

     

  32. ผู้ บ ริห ารจั ด ให้ มี ระบบสารสน เทศด้ านการวัดผล  
ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  เพ่ือใช้ในการ
อ้างอิง ตรวจสอบ   

     

7. การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  33. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู ใช้การวิจัยเป็นส่ วนหนึ่ งของ

กระบวนการเรียนรู้ 

     

  34. ผู้บริหารมุง่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย      
  35. ผู้บริหารจัดให้มีการรวบรวม  และเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือ

การเรียนรู้ 
     

  36. ผู้บริหารสร้างเครือข่ายในการศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ระหว่าง
โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

  37. ผู้บริหารและบุคลากรน าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
   38. ผู้บริหารส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้อง  กับการ

พัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     

  39. ผู้บริหารจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอ 

     

  40. ผู้บริหารพัฒนาการจัดระบบแหล่งการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

  41. ผู้บริหารจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

   42. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา 

     

9. การนิเทศการศึกษา 
   43. ผู้บริหารศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน

การสอนภายในสถานศึกษา 

     

  44. ผู้บริหารด าเนินการนิเทศ  และการเรียนการสอนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

     

  45. ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้
เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน 

     

  46. ผู้บริหารส่งเสริมการนิเทศ  เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ
ท างานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ 

     

  47. ผู้บริหารจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง
และต่อเนื่อง เป็นระบบและกระบวนการ 

     

  48. ผู้บริหารจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
ระบบนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

10. การแนะแนว 
  49. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดระบบการแนะแนวทาง

วิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา 

     

  50. ผู้ บ ริห ารสร้ างความตระหนั กถึ งการมี ส่ วน ร่ วม ใน
กระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     

   51. ผู้บริหารสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนวและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

     

   52. ผู้บริหารส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดี
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน ในการสนับสนุนการ
แนะแนว 

     

   53. ผู้ บ ริห ารป ระสานงานด้ านการแนะแนวระหว่าง
สถานศึกษาอ่ืนและเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

     

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

  54. ผู้บริหารจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่   ข้อมูล
สมบูรณ์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

     

  55. ผู้บริหารจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่มุ่ งเน้น
คุณภาพการศึกษา   

     

  56. ผู้บริหารด าเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา      
  57. ผู้บริหารตรวจสอบ  คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
     

  58. ผู้บริหารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  1 

ระดับความคิดเห็น 
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12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  59. ผู้บริหารจัดระบบการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการกับบุคคล  และหน่วยงานภายนอกของสถานศึกษา 

     

  60. ผู้บริหารส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 

     

  61. ผู้บริหารมุ่งพัฒนางานวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

     

  62. ผู้บริหารส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  
แสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร 

     

13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 

  63. ผู้บริหารจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน 

     

  64. ผู้บริหารจัดระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยาการ
ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการเรียน 

     

  65. ผู้บริหารให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยง หรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในที่อ่ืน ๆ 

     

  66. ผู้บริหารจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และการเข้าร่วม
กิจกรรมกับสถาบันอื่น 

     

  67. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
และองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 

     

14. การส่ งเสริมและสนับสนุ นงาน วิชาการแก่บุ คคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

  68. ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว องค์กร และหน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา เกี่ยวกับสิทธิในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

     

   69. ผู้บริหารร่วมกับบุคลากรจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เรียน  ในการจัด
การศึกษา 
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   70. ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

     

   71. ผู้บริหารสนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการให้หน่วยงานอื่น 

     

   72. ผู้บริหารพัฒนาแหล่งเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

     

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

   73. ผู้บริหารจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 

     

   74. ผู้บริหารตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา  และแก้ไขปรับปรุง 

     

   75. ผู้บริหารน าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

     

   76. ผู้บริหารติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 

     

   77. ผู้บริหารน าผลการประเมินการใช้ระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 

     

16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
   78. ผู้บริหารศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

     

   79. ผู้บริหารจัดหาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์  
หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ เพ่ือ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน 

     

80. ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพหนังสือเรียน  หนังสือ
เสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหัด ใบ
งาน ใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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   81. ผู้บริหารจัดให้มีการตรวจสอบความครบถ้วนของหนังสือ
แบบเรียน 

     

17. การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   82. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและ

พัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

   83. ผู้บริหารพัฒนาบุคลากรในเรื่องการพัฒนา สื่อการเรียนรู้  
และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาส าหรับครู 

     

   84. ผู้บริหารมุ่งเน้นการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการ  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

     

   85. ผู้บริหารนิเทศ ติดตาม ในการผลิตและการพัฒนาการใช้
สื่อของคร ู
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