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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปั ญหาและหาแนวทางการบริ หารงานวิ ชาการของสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ศึก ษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จานวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม จัดสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 7 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหาสูงสุด 3 อันดับ คือ ด้านการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และอันดับต่าสุด คือ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการส่งเสริมครูนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดหาสื่อและสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี รวม
ไปถึงการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาต้องมีการกากับติดตามกาหนดการดาเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรี ยนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน และมีการสรุปผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงจัดทาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และมีกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
คาสาคัญ: แนวทางการบริหารงานวิชาการ, สถานศึกษา, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
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Abstract
The purposes of this research were to study problems and find guidelines for the
academic administration of the schools under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2.
The research method comprised 2 steps as follows; 1) To study the academic administration
problems of the schools under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2. The research
sample was 306 school administrators and teachers. The research instrument was 5 rating scale
questionnaires with the reliability at 0.97. The data were analyzed using standard statistics
namely; frequency, percentage, mean and standard deviation. 2) To find guidelines for the
academic administration of the schools under Lopburi Primary Educational Service Area Office 2.
The research instrument was a focus group discussion record form and a focus group discussion
with 7 experts was arranged.
The research found that: 1) The academic administration problems of the schools
overall were at an average level. The 3 aspects with the highest level were the development of
media and technology for education, educational supervision, the learning resources
development and the lowest level was the schools' curriculum development. 2) The guidelines
for the academic administration of the schools were schools should encourage teachers to use
media technology in learning management by providing the media resources and supporting
teachers to participate in media technology skills training. Moreover, the schools' educational
supervision should be inspected and monitored. The schools should develop the learning
resources by encouraging the community to participate. The schools should also encourage to
use of the learning resources in classroom management and get the results to improve the
curriculum so the teaching and learning would be relevant to the curriculum. The schools should
evaluate the curriculum with the authentic assessment and organize the professional learning
community (PLC) to develop students’ learning ability.
Keywords: academic administration guidelines, school, Lopburi primary educational service area
office 2
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บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติเป็นกลไกหลักในการพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพสามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสาคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ
เพื่อการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัตในส่วนของประเทศไทยได้ให้
ความส าคั ญ กั บ การจั ด การศึ ก ษา การพั ฒ นาศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถของคนไทยให้ มี ทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดัน
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤต ที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คน
ไทยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี สั งคมไทยเป็ น สังคมคุ ณธรรม จริ ย ธรรม (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2556, หน้ า 1) การ
บริหารงานวิชาการจึงนับว่ามีบทบาทสูงสุดต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารสถานศึกษาให้ไ ด้คุณภาพ
ซึ่งงานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาเนินการโดยอิสระคล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น และการมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย ซึ่ งจะเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ท าให้
สถานศึ ก ษามี ค วามเข้ มแข็ งในการบริ ห าร และการจั ด การสามารถพั ฒ นาหลัก สูต รและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่าง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 39 - 40)
จากที่กล่าวมา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความสาคัญที่สุดในการบริหารสถานศึกษาต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายหรือภารกิจด้านการบริหารวิชาการ จาแนกออกเป็น 17
งาน คือ 1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การ
วางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา
10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การ
คั ด เลื อ กหนั ง สื อ แบบเรี ย นเพื่ อ ใช้ ใ นสถานศึ ก ษา 17) การพั ฒ นาและใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2556, หน้ า 41) ดั งนั้ น การบริ ห ารงานวิ ชาการจึ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด ใน
สถานศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็นงานที่สาคัญสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์, 2553, หน้า 1 - 2)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีสถานศึกษาใน 7
อาเภอ ประกอบด้วย 1) อาเภอชัยบาดาล 2) อาเภอพัฒนานิคม 3) อาเภอท่าหลวง 4) อาเภอสระโบสถ์ 5) อาเภอ
โคกเจริญ 6) อาเภอลาสนธิ และ 7) อาเภอหนองม่วง รวม 139 โรงเรียน จากการรายงานผลการจัดการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งยังมีปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ ดังจะเห็นได้จากภาพรวมการประเมินผล
การทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
ระดับประเทศเกือบทุกด้าน คือ ด้านคิดคานวณ ระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 34.49 ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 37.35
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ด้านเหตุผลระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 51.59 ระดับประเทศเฉลีย่ ร้อยละ 52.62 ยกเว้นด้านภาษาโดยระดับเขตคะแนน
เฉลี่ย 50.87 สูงกว่าระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย 50.29 และภาพรวมการประเมินผลการทดสอบแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยบางรายวิชามีคะแนนต่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ คือ ภาษาไทย คะแนนระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 50.07 ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.98
คณิตศาสตร์ คะแนนระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 34.60 ระดับประเทศคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 40.47 วิทยาศาสตร์ คะแนน
ระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 38.21 ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.22 และภาษาอังกฤษ คะแนนระดับเขตเฉลี่ย
ร้อยละ 27.53 ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.59
รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสที่มีผลการประเมินการทดสอบระดับชาติต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกรายวิชา คือ ภาษาไทย คะแนนระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 42.55 ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.38
คณิตศาสตร์ คะแนนระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 23.56 ระดับประเทศคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 29.31 วิทยาศาสตร์ คะแนน
ระดับเขตเฉลี่ยร้อยละ 31.35 ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.99 และภาษาอังกฤษ คะแนนระดับเขตเฉลี่ย
ร้อยละ 26.91 ระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.80 ทั้งนี้ยังพบว่าโรงเรียนในบางแห่งนั้นยังมีนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในส่วนหนึ่ง อ่านไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ และคิดคานวณ
ไม่เป็น เนื่องจากครูผู้สอนมีภารกิจรับผิดชอบงานหลายด้าน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีสมรรถนะสูงมี
ไม่เพียงพอ ทาให้สถานศึกษามีการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2, 2561, หน้า 28-29)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทาการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จานวน
8 ด้าน โดยได้มาจากการสังเคราะห์ค่าความถี่จากการศึกษาหน่วยงานการศึกษาและข้อมูลของนักวิชาการที่มี
ค่าความถี่ระดับ 6 ขึ้นไป นามาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา ส่วนที่เหลือในแต่ละด้านนามาจัดเข้ากลุ่มในลักษณะที่มี
ความคล้ายคลึงกันให้อยู่ในด้านเดียวกัน เพื่อทราบปัญหาการบริหารงานวิชาการ และหาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึ กษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
นาไปสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารงานวิ ชาการของสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
2. เพื่ อ หาแนวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 156 คน และครู จานวน 1,315 คน รวมทั้งหมด 1,471 คน จาก
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โดยได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของ Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 306 คน
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 33 คน ครู จานวน 273 คน และใช้วิธีการเทียบสัดส่วน จากนั้นทาการสุ่มอย่าง
ง่าย
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ตาแหน่ง ประสบการณ์ทางาน และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา จานวน 8 ด้าน
คือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ด้ า นการวิ จัย เพื่ อพั ฒ นาคุณภาพการศึก ษาในสถานศึก ษา ด้ า นการพั ฒ นาแหล่งเรีย น ด้ า นการนิเทศ
การศึกษา ด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยกาหนดค่าคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ขอหนั งสือ นาจากมหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์จ ากผู้ บริหาร
สถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาลพบุรี เขต 2 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลจากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูโดยวิธีส่งโดยตรงถึงกลุ่มตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 20 กันยายน
2562 จานวน 306 ฉบับ และได้รับกลับคืนมาจานวน 306 ฉบับ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป นาผลการวิเคราะห์ปัญหา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้าน เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญในการ
จัดสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างแนวทางการ
บริหารงานวิจัยของสถานศึกษา โดยนาปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้านมาจัดทาเป็นร่างแนวทางเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบใน 2 ลักษณะ คือ 1) ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยนาเสนอหากเหมาะสมให้พิจารณาว่า คงเดิม 2) ร่าง
แนวทางที่ผู้วิจัยนาเสนอหากไม่เหมาะสมให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในร่างเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ขอหนั งสื อ น าจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ เพื่ อ ขอเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 7 คน เข้าร่วมประชุมการสนทนากลุ่ม ในวันจันทร์ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา
09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้อานวยการสถานศึกษาจานวน 3 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 2 คน ครูวิชาการ
จานวน 1 คน และอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี จานวน 1 คน
2. การวิเคราะห์ ข้ อ มูล วิ เ คราะห์ข้ อมู ลโดยใช้ การวิเคราะห์ เนื้อ หา (Content analysis) เพื่อ
สังเคราะห์แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2

52 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
ผลการวิจัย
1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 สรุปได้ว่า ปัญหาการบริหารงานวิ ชาการของสถานศึก ษา สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
ประถมมศึกษาลพบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในระดับสูงสุด ได้แ ก่ ด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา อันดับสูงสุด 3 อันดับ คือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม ในการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและนาไปใช้ใ นการจัดการเรียนการสอน ครูรายงานผลการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และคณะกรรมการกากับติดตามการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ ด้านการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า รายการที่มีปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อันดับสูงสุด 3 อันดับ คือ ผู้บริหารจัดประชุมเพือ่
วางแผนการดาเนินงานการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารมีการกากับติดตามการนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการประเมินผลและจัดทาเอกสารการนิเทศการศึ กษาของสถานศึกษา
เพื่อใช้พัฒนาระบบการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า รายการที่มีปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา อันดับสูงสุด 3 อันดับ คือ ด้าน
สถานศึกษากาหนดนโยบายการมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา คณะกรรมการจัดทาแนวทางการดาเนินงานการ
พัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ และด้านสถานศึกษาดาเนินการจัดตั้งและพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ ตามลาดับและ
ในระดับต่าสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า รายการที่มีปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอันดับสูงสุด 3 อันดับ คือสถานศึกษามีการ
กาหนดขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา คณะกรรมการสรุปผลประเมินการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
และบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 2 สรุปได้แต่ละด้าน ดังนี้
2.1 ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษา ควรมี ก ารจั ด ประชุ ม ก าหนดขั้ น ตอนและแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรของ
สถานศึกษาควรมีการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดทาหลักสูตรมาให้ความรู้และมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติจริง
2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ติดตามกระบวนการจั ดการเรียนการสอนของครู อย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจัดทาบันทึก
กระบวนการเรียนการสอนของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน
2.3 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ควรให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานข้อมูลการ
วัดผลและประเมินผลทุกปี การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน ควรมี
การกากับและติดตามการจัดทาเอกสารในชั้นเรียนของครูอย่างสม่าเสมอ
2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นาวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนามาพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ของครูเพื่อสร้างประโยชน์ ให้ กับหน่ว ยงานอื่น ในส่วนของสถานศึก ษาควรจัด ประกวดและมอบรางวัล เชิ ด ชู
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
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2.5 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรกาหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาและ
จัดทาเอกสารคู่มือการมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูล
กาหนดนโยบายการมีแหล่งเรียนรู้
2.6 ด้านการนิเทศการศึกษา ควรมีการประชุมครูเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการนิ เ ทศ
การศึกษา กากับ ติดตามการนิเทศการศึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการประเมินผล การนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษา และนาผลการนิเทศการศึกษาและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนามาใช้พัฒนาระบบการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
2.7 ด้านการพัฒนาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรประชุมครูและร่วมกันวางแผนการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ สพฐ. ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรแต่งตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของการประกันคุณภาพในตามม าตรฐานของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน สถานศึกษาควรตระหนักและเห็นคุณค่าในระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.8 ด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีเพื่อนามาใช้จัดการเรียนการสอน จัดทาสื่อเทคโนโลยีที่สามารถทาได้และนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรร่วมมือกันในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
อภิปรายผล
ผลจากการวิจัย เรื่องแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายผลตามลาดับดังนี้
1.1 ด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า
ปัญหาสูงสุดคือ สถานศึกษาควรให้ความสาคัญส่งเสริมครูนาสื่อเทคโนโลยีม าใช้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งไม่เห็นความสาคัญต่อการนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่มีงบประมาณในการหาสื่อเทคโนโลยี รวมทั้งครูไม่มีความรู้ในการนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้ใน
การจัดการเรียนสอน อีกทั้งไม่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ นภาพร พลอยบ้านแพ้ว (2555, หน้า 78) พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า ห้องเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เอื้ออานวยต่อการใช้สื่อด้านเทคโนโลยี โรงเรียนขาดการ
ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ อาจด้วยเพราะว่างบประมาณที่มีอยู่จากัด
1.2 ด้านการนิเทศของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าปัญหาสูงสุด
คือ การจัดประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงานการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษา
ไม่มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างจริงจัง จึงไม่มีการกาหนดตารางปฏิทินการนิเทศการศึกษาที่แน่นอน ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูไม่มีความเข้าใจในระบบการนิเทศ จึงทาให้การนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาไม่มีระบบและ
อาจจะไม่มีการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภาพร พลอยบ้านแพ้ว (2555, หน้า 76) พบว่า ปัญหา
การบริหารงานวิชาการ ด้านการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องกระบวนการนิเทศการศึกษาไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้งตารางการนิเทศไม่เป็นไปตามที่กาหนด
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1.3 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าปัญหาสูงสุดคือการ
กาหนดนโยบายให้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาไม่มีการกาหนดนโยบายการมี
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา อีกทั้งไม่มีเอกสารคู่มือการมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูขาดความใส่ใจในการมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภาพร พลอยบ้านแพ้ว
(2555, หน้า 75-76) พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากครูไม่มีคู่มือหรือแนวทางเกี่ยวกับการสอนแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
1.4 ด้านการพัฒนาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับ ปาน
กลาง พบว่า ปัญหาสูงสุด คือ การจัดประชุมและวางแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารไม่มีการวางแผนและประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาให้ชัดเจน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ มลชยา จี้สละ (2558, หน้า 89) พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้บริหารและครูขาดการวางแผนการจัดทาระบบการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.5 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ ในระดับปาน
กลาง พบว่า ปัญหาสูงสุด คือ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนาผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูไปใช้และ
เผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูไม่มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนขาดความรู้ และทักษะใน
การทาวิจัยในชั้นเรียน ประกอบกับสถานศึกษาไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ทาวิจัยในชั้นเรียน จึงไม่มีการนาวิจัยใน
ชั้นเรียนของครูมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และครูไม่มีทิศทางการทาวิจัยในชั้นเรียน สถานศึกษาไม่มีความชัดเจนให้
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภาพร พลอยบ้านแพ้ว (2555, หน้า 75) พบว่า
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจาก บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติในการ ทาวิจัย ไม่ได้มีการจัดอบรม
การทาวิจัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังไม่ค่อยส่งเสริมให้ครูทาวิจัยอย่างจริงจัง
1.6 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัญหา
สูงสุด คือ ครูมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ภาระงานของครูมีมาก ได้สอนในวิชาที่ไม่มีความถนัดและไม่ มีการพัฒนาตนเองในการสืบค้นศึกษากระบวนการ
เรี ย นการสอน สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ นภาพร พลอยบ้ า นแพ้ ว (2555, หน้ า 75) พบว่ า ปั ญ หาการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ด้วยภาระงานของครูที่มีมากนอกเหนือจากการ
เรียนการสอนอย่างเดียวยังต้องทางานด้านต่าง ๆ จึงทาให้การจัดแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สามารถทาได้โดย
ละเอียดครอบคลุม
1.7 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พบว่า ปัญหาสูงสุด
คือ การกาหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาน ศึกษาไม่มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารขาดการใส่ใจในการติดตาม
ตรวจสอบระบบการวัดผลประเมินผล ครูละเลยไม่สนใจที่จะทาเพราะไม่มีคาสั่งที่เป็นหลักฐาน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ปภาวดี โพธิ์งาม (2559, หน้า 128) พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการวัดผลประเมินผลเป็นด้านที่มีปัญหามากที่สุด ซึ่งมองว่าการวัดผลประเมินผล คือ การทา
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ข้อสอบเท่านั้น ไม่ได้วัดผลจากสภาพจริงและหลากหลายตามสภาพของนักเรียน ผู้บริหารไม่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานวัดและประเมินอย่างชัดเจน
1.8 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ปัญหาสูงสุด
คือ การกาหนดขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูขาดความเข้าใจใน
การจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา ไม่มีการกาหนดขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรม รวมถึง
ไม่มีการวางแผนหรือประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ปภาวดี โพธิ์งาม (2559, หน้า 127) พบว่า ปัญหาการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ผู้บริหารและครูไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตร ผู้บริหารไม่ได้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจนและไม่มีการประชุมชี้แจงให้เข้าใจ
2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรีเขต 2 โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา มีแนวทางการบริ หารงานวิชาการของสถานศึก ษา
ดังนี้ สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมกาหนดขั้นตอนและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา
โดยมีการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการจัดทาหลักสูตรมาให้ความรู้และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดังนี้
สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม กาหนดเกณฑ์การประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูให้ชัดเจนและครูควรมีการออกแบบ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจัดทาบันทึกกระบวนการเรียนการสอนของตนเองเพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
2.3 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึก ษา
ดังนี้ สถานศึกษาควรประชุมครูเพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ชัดเจน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบในการ
จัดทารายงานข้อมูลการวัดผลและประเมินผลทุกปี
2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ดังนี้ สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นาวิจัยในชั้นเรียนของครูไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อนามาพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานอืน่
อีกทั้งสถานศึกษาควรจัดประกวดและมอบรางวัลเชิดชูผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจใน
การทางาน
2.5 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรกาหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ควรจัดทาเอกสารคู่มือการมีแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาที่ชัดเจน และมีการรวบรวมข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลกาหนดนโยบายการมี
แหล่งเรียนรู้
2.6 ด้านการนิเทศการศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ดังนี้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรมีการประชุมครูเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการนิเทศการศึกษาคณะกรรมการในการนิเทศ
การศึกษาควรศึกษาแนวทางการดาเนินงานการนิเทศการศึกษาให้เข้าใจ สถานศึกษาควรกาหนดปฏิทินการ
ดาเนินงานการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
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2.7 ด้านการพัฒนาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรประชุมครูและร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ สพฐ. ควรแต่งตั้งและมอบหมายผู้รบั ผิดชอบในแต่ละด้าน
ของการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาให้ชัดเจนและสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2.8 ด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา มี แ นวทางการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึกษา ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อนามาใช้
จัดการเรียนการสอนและครูควรจัดทาสื่อเทคโนโลยีที่สามารถทาได้ นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ควรให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรร่วมมือ
กันในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรเอาใจใส่ในการนิเทศ กากับติดตามครูให้จัดการเรียนการสอนแบบ
จริงจัง
1.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในสถานศึกษา
2.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการนิเทศภายในของสถานศึกษา
2.3 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์
ด้วงสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความกรุณาในการแนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ตลอดจนครอบครัวที่ให้กาลังใจ ทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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