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บทคัดย่อ

การวจัิยครัง้นีม้คีวามมุ่งหมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการบรหิาร งานวชิาการ
ของสถานศกึษา 2) ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงคก์ารบรหิารงานวิชาการ ของสถานศึกษา 
และ 3) พัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สำานักเขตพื้นที่ศึกษาการศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรง คุณวุฒิประเมินความเหมาะสม จำานวน 5 คน ระยะที่ 2 
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) จำานวน 105 คน และระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำาแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้อำานวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำานวน 
9 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามมีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.26-0.74 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.81 แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สำานักเขตพื้นที่ศึกษาการศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีองค์ประกอบจำานวน 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรศึกษา 
จำานวน 4 ตวัชีว้ดั 2) ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้จำานวน 4 ตวัชีว้ดั 3) ดา้นการวดัผลและประเมนิ
ผล  จำานวน 2 ตัวชี้วัด 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำานวน 3 ตัวชี้วัด 5) ด้านการนิเทศ
การศึกษา จำานวน 3 ตัวชี้วัด 6) ด้านการแนะแนวการศึกษา จำานวน 3 ตัวชี้วัด และ 7) ด้านการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำานวน 3 ตัวชี้วัด 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บรหิารงานวชิาการ มสีภาพปจัจบุนัโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก และสภาพท่ีพงึประสงค์ของการ
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บรหิารงานวชิาการท้ังโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3. แนวทางการบรหิารงานวชิาการของสถาน
ศกึษา สำานกัเขตพืน้ทีศ่กึษาการศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 3 จากการวเิคราะหค์วามตอ้งการจำาเปน็ 
(PNImodified) 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นการนิเทศการศกึษา ดา้นการแนะแนว และดา้นการพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลำาดับ ซึ่งมีแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ดังนี้ ควรนำาผลการนิเทศไปใช้วางแผนการทำางาน หรือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สถานศึกษาควรมี การ
จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ ด้วยการประชุม แลกเปลี่ยน เสนอแนะสร้างปฏิทินการทำางาน ควร
จัดระบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศึกษาหลักสูตรแกน
กลางให้ชัดเจน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและนำาไปใช้กับนักเรียนการพัฒนาระบบครูพี่
เลีย้งเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นการทำาวจิยัสำาหรบัครผููส้อนโดยการเชญิวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้วาม
รู้เรื่องการทำาวิจัย ผู้บริหารควรกำาหนดระเบียบ การวัดผลประเมินผลของสถานศกึษาการติดตามงาน ครู
ควรพัฒนาตนเองในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ด้วยการอบรมสัมมนา พัฒนาโดยใช้สื่อ เอกสารวีดิทัศน์ เป็นต้น

ผลการประเมินแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 3 โดยผูท้รงคณุวฒุ ิพบวา่ มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และมคีวาม
เป็นไปได้ของแนวทางอยู่ในระดับมาก

Abstract

The research aimed to 1) study the components and indicators of academic  
administration of the educational institutions ; 2) study the current state and the desirable 
state of academic administration of the educational institutions ; and 3) develop academic 
administration guidelines for the educational institutions under Surin Office of Primary  
Education Service Area 3. The study was divided into 3 phases. Phase 1 dealt with the 
study of the components and indicators of academic administration of the educational  
institutions. The informants were 5 certified scholars in suitability assessment. Phase 2 dealt 
with the study of the current state and the desirable state of academic administration of the 
educational institutions under Surin Office of Primary Education Service Area 3. The sample  
consisted of 105 persons obtained through stratified random sampling. And Phase 3 was 
the development of academic administration guidelines for the educational institutions  
under Surin Office of Primary Education Service Area 3. The informants interviewed were 9  
certified scholars holding an academic position. They were educational institution directors and 
chiefs of academic affairs. The instruments comprised a questionnaire with the discrimination 
ranging from 0.26 to 0.74 and the total reliability of 0.81, an interview form, and a suitability 
and feasibility assessment form. The analysis employed the mean and standard deviation.

The results are as follows: 1. The study of the components and indicators of  
academic administration of the educational institutions under Surin Office of Primary  
Education Service Area 3 revealed 7 components: 1) school-based curriculum development, 
with 4 indicators ; 2) learning process development, with 4 indicators ; 3) measurement 
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บทนำา

การบริหารงานวชิาการถอืเปน็งานหลกัของ
โรงเรยีน เพราะไมว่า่โรงเรยีนประเภทใดมาตรฐาน
หรือคุณภาพของการจัดการศึกษามักจะได้รับ
พิจารณาจากผลงานวิชาการเป็นสำาคัญนอกจาก
นีส้ำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้
กำาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 17 ด้าน คือ การ
พฒันาหรอืการดำาเนนิการเกีย่วกบัการใหค้วามเหน็
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร
ของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวดัผล ประเมนิผลและดำาเนนิการเทยีบโอนผล
การเรยีน การวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาใน
สถานศกึษา การพฒันาและส่งเสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรู ้
การนเิทศการศึกษา การแนะแนว การพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา การ
ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การ
ประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถาน

and evaluation, with 2 indicators ; 4) research for educational quality development, with 3 
indicators ; 5) educational supervision, with 3 indicators ; 6) educational guidance, with 3 
indicators ; and 7) internal quality assurance system development, with 3 indicators. 2. The 
study of the current state and the desirable state of academic administration revealed that 
the current state, on the whole and by aspect, was in the high level, and the desirable state 
of academic administration, on the whole and by aspect, was in the high level. 3. Regarding 
the academic administration guidelines for the educational institutions under Surin Office of 
Primary Education Service Area 3 basing on the need analysis (PNImodified), the top 3 aspects 
were: educational supervision, educational guidance, and internal quality assurance system  
development, respectively. The academic administration guidelines of the educational  
institutions were: the results of supervision should be used in planning seriously ; the  
educational institution should organize the academic guidance system through meetings, 
exchanging ideas, making suggestions, and making a work calendar ; the organizational 
structure should be organized to support the internal quality assurance system of the  
educational institution ; the core curriculum should be studied clearly ; every party should 
take part in curriculum development and implementation as well as in teacher mentor 
system development to assist teachers in conducting their research by inviting experts to  
impart research knowledge to the teachers ; the administrator should set regulations for 
measurement and evaluation and monitoring ; the teachers should develop themselves in 
effective and learner-centered instructional organization techniques through seminars, media, 
documents and videos.

The academic administration guidelines for the educational institutions under Surin 
Office of Primary Education Service Area 3, as assessed by the certified scholars, revealed 
the suitability in the high level and the feasibility was in the high level.

Keywords: Development, Academic Administration, Educational Institutions
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ศกึษาและองคก์รอืน่ การส่งเสรมิและสนบัสนนุงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
การจดัทำาระเบยีบและแนวปฏบัิติเก่ียวกับงานดา้น
วิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบ
เรยีนเพือ่การศกึษา การพฒันาและใช้สือ่เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน. 2550: 29)

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
สรุนิทร์ เขต 3 ได้ดำาเนนิงานเพือ่สนองนโยบายการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2550 โดยไดก้ำาหนดกลยทุธส์ำาคญั ใน
การดำาเนินการ คือ สร้างความเสมอภาคและเพิ่ม
โอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรง่ปฏิรปู
การศกึษาบคุลากร และกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสำาคญั สรา้งสภาพแวดลอ้มแหลง่
เรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ จัดคาราวานเสริมสร้างเด็กให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาสถานศึกษาให้มีการ
ประกนัคณุภาพภายในอยา่งมรีะบบและตอ่เนือ่งเพือ่
พรอ้มรบัการประเมินคณุภาพภายนอก ซึง่จากการ
ดำาเนินการดังกล่าว มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับครูผู้
สอนขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการปฏริปูการ
เรยีนรูม้คีวามรู้ ความเขา้ใจในองค์ความรูท้ีย่ดึผูเ้รยีน
เปน็สำาคญั ครยูดึตดิกบัการเรยีน การสอนแบบเกา่ 
(Talk and Chalk) ครูไม่เข้าใจวิธีการจัดการเรียน
การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญัและการสอนแบบ
บรูณาการ ขา้มกลุม่สาระการเรยีนรู ้สว่นใหญใ่ชว้ธีิ
มอบหมายงานให้ผูเ้รยีนคน้คว้าดว้ยตนเองเกอืบทกุ
วชิาทำาใหผู้เ้รยีนมภีาระงานมากเกนิไปสง่ผลเสยีตอ่
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้เรียนบางคนเกิด 
ความเบื่อหน่ายการเรียนและหนีเรียน รวมทั้งก่อ
ให้เกิดระบบคัดลอกงานมากขึ้น และปัญหาด้าน
การพฒันาผูเ้รยีน นกัเรยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห์
อยา่งมขีอ้มลูและวจิารณญาณมกีารฝกึทกัษะนอ้ย 
มนีสิยัรักการอา่นและแสวงหาความรูน้้อย ทำาใหก้าร
บรหิารจดัการโรงเรยีนไมบ่รรลเุปา้หมายโดยเฉพาะ
งานวชิาการ จากผลการทดสอบระดับชาต ิO-NET 

ปีการศึกษา 2557 ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยภาพรวมต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกวิชา 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระภาษา
ไทย ผลการประเมินค่าเฉล่ีย 42.56 กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ผลการประเมินค่าเฉลี่ย 32.61 กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ผลการประเมินค่าเฉลี่ย 39.05 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ผลการประเมินค่า
เฉลี่ย 29.56 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรมผลการประเมนิคา่เฉลีย่ 47.61 ในระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระภาษาไทยผลการ
ประเมนิค่าเฉลีย่ 32.53 กลุม่สาระคณติศาสตร ์ผล
การประเมนิคา่เฉลีย่ 25.21 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์
ผลการประเมินค่าเฉลี่ย 34.92 กลุ่มสาระภาษา 
ต่างประเทศผลการประเมิน ค่าเฉลี่ย 25.79 กลุ่ม
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมผลการ
ประเมินค่าเฉลี่ย 43.34 (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3. 2557: 12)

ผูว้จิยัจงึเล็งเห็นปญัหาของการบรหิารงาน
วชิาการซึง่เปน็หวัใจของสถานศึกษาเปน็หนว่ยงาน
ทีจ่ะตอ้งการใหค้วามรูท้างวชิาการแกน่กัเรยีนเปน็
สำาคญั ซึง่ภารกจิในงานวชิาการนัน้สถานศกึษาตอ้ง
สามารถ ทีจ่ะปฏิบัตใิห้ไดผ้ลอยา่งเปน็รปูธรรมเพือ่
ให้ส่งผลต่อนักเรียนเป็นผลผลิตของสถานศึกษา
โดยตรง โดยการดำาเนินงานให้ได้ผลนั้นต้องอาศัย
กระบวนการท่ีประสิทธิผลยึดรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ทำาให้บุคลากรในสถานศึกษามี
บทบาทในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ร่วมกัน โดยกระบวนการที่สำาคัญประกอบด้วย 
กระบวนการบริหาร 4 สว่นคือ การวางแผนพัฒนา 
การนำาแผนไปปฏิบัติ การประเมินผล การปฏิบัติ
งาน และการปรบัปรงุพฒันางาน เปน็แนวทางทำาให้
โรงเรยีนสามารถนำาไปใช้เปน็แนวทางในการวางแผน
พฒันาและบรหิารจดัการศกึษาของผูบ้รหิารสถาน
ศึกษา และนอกจากนี้งานวิจัยอาจเป็นประโยชน์
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาใช้เป็นข้อมูลและ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานบริหารวิชาการให้
มีประสิทธิภาพ และเพื่อความก้าวหน้าของระบบ
การศึกษาไทยต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตัวช้ีวดัของ
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สำานักเขต
พื้นที่ศึกษาการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารงานวิชาการของสถาน
ศกึษา สำานกัเขตพืน้ทีศึ่กษาการศกึษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการของสถานศกึษา สำานักเขตพืน้ทีศ่กึษาการ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

วิธีดำาเนินการวิจัย 

ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง

ระยะที ่1 ศกึษาองค์ประกอบและตวัชีว้ดั
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา

กลุม่เปา้หมายทีใ่ชใ้นประเมนิองคป์ระกอบ
และตัวชี้วัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิชาการ
เป็นที่ยอมรับ

ระยะที ่2 ศกึษาสภาพปจัจุบนัและสภาพ
ทีพ่งึประสงคข์องการบริหารงานวชิาการ ของสถาน
ศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการครู จำานวน 2,987 คน จากโรงเรียน 
234 แห่ง ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2558

2. กลุม่ตวัอย่างได้มาโดยการสุ่มอยา่งแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จำานวน 
105 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหาร
ฝา่ยวชิาการ และหัวหนา้ฝา่ยวชิาการ สังกดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
งานวิชาการของสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

กลุม่เปา้หมายทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ ์ไดแ้ก ่
ผูท้รงคณุวุฒิทีมี่ตำาแหน่งทางวิชาการ คอื ผูอ้ำานวย
การสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำานวนรวม 
9 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจงจากโรงเรยีน
ที่มีการปฏิบัติงานเป็นเลิศทางการบริหารงาน
วิชาการ (Best Practices) ขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ่ จำานวน 3 แห่ง

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบ่งเป็น 4 ชนิด

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้
วัดของการบริหารงานวิชาการ เพื่อใช้สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความเหมาะ
สมมลีกัษณะเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
(Rating Scale) มีคะแนนความคิดเห็นในแต่ละ
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด ตามลำาดับ

2. แบบสอบถามสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ทีพ่งึประสงค์การบริหารงานวิชาการ ลกัษณะคำาถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ 

3. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

4. แบบประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ตรวจสอบจำานวนและความสมบรูณ์ของ
แบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาแตล่ะฉบบั ใชว้เิคราะห์
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

2. ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกับสถานภาพและขนาด
ของโรงเรยีน วเิคราะหโ์ดยใช้คา่ความถี ่(Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)
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3. นำาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมา
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำาหนดแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) วเิคราะห์โดยหาเฉล่ีย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลิเคิร์ท (Likerts 
Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ

5 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก

3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง

2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย

1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเพื่อการพัฒนาแนวทางการ
บรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา สงักัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาการบรหิารงานวชิาการของ
สถานศกึษา สำานกัเขตพืน้ทีศ่กึษาการศกึษาประถม
ศกึษาสรุนิทร ์เขต 3 มีองคป์ระกอบจำานวน 7 ดา้น 
ซึง่ประกอบดว้ย 1) ดา้นการพฒันาหลักสตูรศกึษา 
จำานวน 4 ตัวชี้วัด 2) ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ จำานวน 4 ตัวชี้วัด 3) ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล  จำานวน 2 ตัวชี้วัด 4) ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำานวน 3 ตัวชี้วัด 
5) ด้านการนิเทศการศึกษา จำานวน 3 ตัวชี้วัด 6) 
ดา้นการแนะแนวการศกึษา จำานวน 3 ตวัชีวั้ด และ 
7) ดา้นการพฒันาระบบการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา จำานวน 3 ตัวชี้วัด

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บริหารงานวิชาการ มีสภาพปัจจุบันโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์

ของการบรหิารงานวชิาการทัง้โดยรวมและรายดา้น 
อยู่ในระดับมาก 

3. แนวทางการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สำานกัเขตพ้ืนทีศึ่กษาการศึกษาประถม
ศึกษาสุรนิทร ์เขต 3 จากการวิเคราะหค์วามตอ้งการ
จำาเป็น (PNImodified) 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน
การนเิทศการศกึษา ดา้นการแนะแนว และดา้นการ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ตามลำาดบั ซ่ึงมแีนวทางการบรหิารงานวชิาการของ
สถานศกึษา ดงันี ้ควรนำาผลการนเิทศไปใชว้างแผน
การทำางาน หรือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สถาน
ศึกษาควรมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ 
ดว้ยการประชมุ แลกเปลีย่น เสนอแนะสรา้งปฏทินิ
การทำางานควรจดัระบบโครงสรา้งองคก์รเพือ่รองรบั
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ศกึษา
หลกัสตูรแกนกลางให้ชดัเจน ให้ทกุฝา่ยมสีว่นร่วม
ในการพฒันาหลกัสตูรและนำาไปใชก้บันกัเรยีนการ
พฒันาระบบครูพีเ่ล้ียงเพือ่ให้ความชว่ยเหลือในด้าน
การทำาวิจัยสำาหรับครูผู้สอน โดยการเชิญวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องการทำาวิจัย ผู้บริหาร
ควรกำาหนดระเบยีบการวดัผลประเมินผลของสถาน
ศกึษาการตดิตามงาน ครคูวรพฒันาตนเองในดา้น
เทคนคิการจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ด้วยการอบรมสัมมนา 
พัฒนาโดยใช้สื่อ เอกสารวีดิทัศน์ เป็นต้น

ผลการประเมินแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
และมีความเป็นไปได้ของแนวทางอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล

1. จากการศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นำาเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 24 ผูวิ้จยันำามาอภิปรายผลไดดั้งน้ี
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ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษา สำานกัเขตพืน้ทีศ่กึษาการศกึษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 พบว่าประกอบด้วย 7 องค์
ประกอบ ตัวชี้วัดรวม 22 ตัวชี้วัดได้แก่ ด้านการ
พฒันาหลักสูตรศกึษา มจีำานวน 4 ตัวชีวั้ด ดา้นการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จำานวน 4 ตัวชี้วัด ด้าน
การวัดผลและประเมินผล จำานวน 2 ตัวชี้วัด ด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำานวน 3 
ตวัชีว้ดั ดา้นการนเิทศการศึกษา จำานวน 3 ตวัชีว้ดั 
ดา้นการแนะแนวการศกึษา จำานวน 3 ตวัช้ีวดั ดา้น
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษา จำานวน 3 ตัวชี้วัดและมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เม่ือ
พิจารณาด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การพัฒนา
ระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา มคีา่
เฉลี่ยเท่ากับ 4.87 นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านผู้วิจัยนำาประเด็นมา
อภิปรายผลได้ดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า การ
วิเคราะห์หลักสูตรและนำามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
อยู่ในระดับมากที่สุด การศึกษานโยบาย การ
พัฒนาหลักสูตรของสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการศึกษา
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรทำาให้ได้หลักสูตรที่มี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่
กำาหนดไว้ สอดคล้องกบัชมุศกัดิ ์อนิทรรั์กษ ์(2551: 
59) ได้สรุปว่า การพัฒนาหลักสูตรหมายถึงความ
พยายามจดัประสบการณต์า่งๆ ใหผู้เ้รยีนไดเ้รียนรู้
ตรงตามจุดประสงค์ที่กำาหนด ไว้ให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้และพัฒนาตนเองตามที่พึงประสงค์ของสังคม

1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
พบวา่ การจดัใหม้กีารอบรมสมัมนาใหค้วามรูด้า้น
การเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะการพัฒนาครูให้มี
ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้วยวิธีการอบรม
หรือสัมมนาจะทำาให้ครูเกิดกระบวนการคิดเพื่อ
ต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตร นอกจากน้ีสถาน

ศึกษาควรสำารวจสภาพและความต้องการของครู
ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามต่อการพัฒนา
ตนเองเพือ่ตอ่ยอดสูก่ารพฒันาหลกัสตูรของสถาน
ศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของจันทรานี สงวน
นาม (2551: 146-147) ที่ได้สรุปว่าการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ครูจัดทำาแผนการจัดการเรียน
รูต้ามสาระและหนา่ยงานการเรยีนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รยีน
เปน็สำาคญั ส่งเสรมิใหค้รจูดักระบวนการเรยีนรู ้โดย
จดัเนือ้หาสาระและกจิกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจ ความถนัดของผู้เรียน 

1.3 ดา้นการวดัผลและประเมนิผล  พบวา่ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการวัดผลประเมินผลและการ
เทยีบโอนผลการเรียนอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เนือ่งจาก
การสง่เสรมิใหค้รดูำาเนนิการวดัผลและประเมนิผล
การเรยีนการสอนโดยเนน้การประเมนิ ความสภาพ
จรงิจากกระบวนการ การปฏบิติัและผลงาน จัดให้
มกีารเทยีบโอนความรูท้กัษะ ประสบการณแ์ละผล
การเรยีนจากสถานศึกษาอืน่ สถานประกอบการและ
อื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนด 
พัฒนาเครือ่งมอืวดัและประเมนิผลใหไ้ด้มาตรฐาน 
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามีความ
จำาเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครู เพื่อนำาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลนักเรียนต่อไป 
สอดคล้องกับแนวคิดของสันติ บุญภิรมย์ (2552: 
173) ทีส่รุปวา่ การประเมนิผลเปน็กระบวนการที่
เกิดจากการนำาข้อมูลที่ได้มาจากการวัดมาทำาการ
พจิารณาตดัสินเปน็ระบบอยา่งครอบคลมุเพือ่หาขอ้
สรุปด้วยคุณธรรม โดยสถานศึกษาจะต้องกำาหนด
ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมิน
ผลของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษา

1.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา พบว่า ศึกษาวิเคราะห์วิจัย
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การบริหารการจัดการและการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
และประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ 
ตลอดจนการสนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยกับหน่วยงานอ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ี
เพราะกระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพให้ครูมีความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูใ้หค้รสูามารถใช ้การวจิยัเปน็สว่น
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และให้สามารถศึกษา
คน้ควา้วจิยั เพือ่พฒันาสือ่การเรียนรูใ้หส้อดคลอ้ง
กบักระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรียน นอกจากนีเ้พือ่ให้
ผลการวจัิยเปน็ทีย่อมรบัของสากลสถานศกึษาควร
มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนการสอน และงานวชิาการกบัสถานศึกษา 
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบัน
อื่น และการสนับสนุนให้ครูมีการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยกับหน่วยงานอ่ืน สอดคล้องกับแนวคิดของสุ
กัน เทียนทอง (2546: 29) ที่สรุปว่า แนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพให้ครูมีความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูใ้หค้รสูามารถใชก้ารวจิยัเปน็สว่น
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และให้สามารถศึกษา
คน้ควา้วจิยั เพือ่พฒันาสือ่การเรียนรูใ้หส้อดคลอ้ง
กับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า การ
ปรบัปรงุวธิกีารนเิทศภายในใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ปจัจบุนัปญัหาและความตอ้งการจำาเปน็ อยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุทัง้นีเ้นือ่งมาจาก การนเิทศการศกึษาเปน็ก
ระบวนการทำางานร่วมกับครูและบุคลกรทางการ
ศึกษาด้วยการให้ความช่วยเหลือ และนำาส่งเสริม
ใหเ้กดิการปรบัปรงุการสอน เพือ่พฒันานกัเรยีนให้
เตม็ศักยภาพสถานศกึษาจะตอ้งใหค้วามสำาคญัและ
ปรบัปรงุวธิกีารนเิทศภายใน ใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
ปจัจบุนัปญัหาและความตอ้งการจำาเป็น นอกจากน้ี
การสนทนาทางวชิาการเพ่ือระดมความคดิเพิม่พนู
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานการ
เรียนการสอนตลอดจนเทคนิคการสอนแก่คณะ

ครู ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำาให้กระบวนการ
เรียนรู้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
แนวคิดของไพโรจน์ กลิ่นกุหลาย (2543: 2) ที่
สรุปว่าการนิเทศคือ กระบวนการทำางานร่วมกับ
ครูและบคุลกรทางการศกึษาดว้ยการให้ความช่วย
เหลือ และนำาส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงการสอน 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ

1.6 ด้านการแนะแนวการศึกษา พบว่า มี
การจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ภายในสถานศกึษา โดยเช่ือมโยงกบัระบบดแูลชว่ย
เหลอืนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน และ
การประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณด์า้นการแนะแนวการศกึษากบัสถาน
ศึกษาอื่นๆ อยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะ
การแนะแนวเปน็กระบวนการตอ่เนือ่งทีใ่ชท้ัง้ศาสตร์
และศิลป์เพื่อช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนอง 
และส่ิงแวดล้อมสามารถตดัสินใจเลือกส่ิงตา่งๆ ได้
ดว้ยตนเองอยา่งฉลาดมีเหตผุลรูจ้ักปอ้งกันปัญหา 
วางแผนและพฒันาตนเองให้เตม็ศกัยภาพสามารถ
ดำาเนนิชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ สถานศกึษาจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะและขอบขา่ยของ
การบรกิารงานแนะแนวเปน็อยา่งด ีมคีวามตระหนกั
ถึงความจำาเป็นที่จะต้องจัดบริการนี้ในโรงเรียน 
พรอ้มท้ังใหก้ารสนับสนนุท้ังดา้นงบประมาณ เวลา
ที่จัดกิจกรรม กำาลังคนอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการแนะแนว จะต้องมีการคัดเลือกบุคลากร
ท่ีจะมาดำาเนินการแนะแนวโดยเลือกจากบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งความรู้ คือ ได้รับการฝึก
อบรมโดยเฉพาะทางการแนะแนวและการให้คำา
ปรึกษาตลอดจนมีประสบการณ์และบุคลิกภาพที่
เหมาะสม ตลอดจนมกีารประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีน 
และบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครองรู้จัก
บริการแนะแนวในโรงเรียน 

1.7 ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา พบว่า การดำาเนินการพัฒนา
งานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
การประสานความรว่มมอืกบัสถานศกึษาภายนอก
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และหนว่ยงานอืน่ในการปรบัปรงุและพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพภายใน อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เพราะ
วา่การดำาเนนิกจิกรรมของสถานศึกษา เพือ่พฒันา
คุณภาพของผู้เรียนตามกระบวนการที่ได้จัดทำาขึ้น
อย่างเป็นระบบ ผลผลิตมีคุณภาพ ผู้รับบริการพึง
พอใจ สถานศึกษาจะต้องกำาหนดมาตรฐานการ
ศึกษาเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และความต้องการของชุมชน จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อ
การพฒันางานและการสรา้งระบบประกนัคณุภาพ
ภายใน จัดระบบสารสนเทศให้เปน็หมวดหมูข่อ้มลู
มีความสมบูรณ์เรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับ
ใหเ้ปน็ปจัจบัุนอยูเ่สมอ และจดัทำาแผนสถานศกึษา
ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผน
ยุทธศาสตร์) เพื่อให้ได้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั
ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551: 186) ได้สรุปว่า การ
ประกับคุณภาพการศึกษาหมายถึงกระบวนการที่
ทำาให้มั่นใจว่าผลผลิตนั้น มีมาตรฐานเป็นที่พอใจ
แกผู้่ใชบ้รกิารในระดบัสากลซึง่มอีงคป์ระกอบทำาให้
มีคุณภาพ ได้แก่ ปัจจัยตัวป้อน กระบวนการและ
ผลผลิต

2. สภาพปจัจบัุนของการบรหิารงานวิชาการ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.89 
เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้าน
การวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดได้แก่ ด้านการนิเทศการ
ศกึษา และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการบรหิารงาน
วิชาการโดยรวมอยู่ในระดับ 4.20 เมื่อพิจารณา
รายด้านที่มีเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านที่มี
คา่เฉลีย่ต่ำาสดุคอื ดา้นการวจิยั และพฒันาคณุภาพ
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 สอดคล้องกับ
สมหวัง ว่องไวไพศาล (2551: 143) ที่ได้ศึกษา
สภาพ ปญัหา และแนวทางการบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรียนประชาบำารุง สำานักงานเขตหนองแขม 

สำานกัการศกึษากรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบ
วา่สภาพการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประชา
บำารุง สำานักงานเขตหนองแขม สำานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาตามขอบข่ายงาน
วิชาการ ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดบัมากและแตล่ะรายดา้น มีการปฏบัิตอิยูใ่น
ระดบัมากทกุดา้น และยงัสอดคล้องกบัผลการวจิยั
ของบุญเพ็ง กุละนาม (2550: 94) ที่ได้ศึกษารูป
แบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจัดการศึกษา
ภาคบังคับ สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 2 และพบว่าผลการวิจัยพบว่า 1) 
สภาพการใช้กระบวนการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาถึงความสำาคัญของ
การบริหารงานวิชาการแต่ละด้านพบว่า 

2.1 ด้านการวัดผลและประเมินผล มี
ความสำาคัญต่อการบริหารวิชาการเพราะสถาน
ศกึษาตอ้งการปฏิบตักิารวดัผลประเมนิผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน การจัดทำาแผนการดำาเนิน
การวัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง และพัฒนา
เครือ่งมอืใหไ้ดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
ปรยีาพร วงศอ์นตุรโรจน ์(2553: 166) ไดส้รปุถงึ
การวัดผลไว้ว่าเป็นกระบวนการที่กำาหนดจำานวน
ตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของหรือบุคคลตามความมุ่ง
หมายและเปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างที่
ปรากฏอยู่ในสิ่งที่จะวัดนั้นๆ ส่วนการประเมินผล
เป็นการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพ คุณค่า 
ความจริงและการกระทำา

2.2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา มีขอบเขตในการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ซึ่งการส่งเสริมให้ครูมีความเป็น
ผู้นำาทางวิชาการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้ครูสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และให้
สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
รู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุ
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ผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบ
สหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ

2.3 ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการจัดระบบ
โครงสร้างองค์การให้รองรับการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กำาหนดเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายความสำาเร็จของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความ
ต้องการให้สถานศึกษาดำาเนินการพัฒนางานตาม
แผนและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในเพ่ือการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง มกีารประสาน
ความร่วมมือกับสถานศึกษาภายนอกและหน่วย
งานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน และการประสานกับสำานักงาน
รับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศกึษา ท้ังนีเ้พือ่พฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนตาม
กระบวนการทีไ่ดจ้ดัทำาขึน้อยา่งเป็นระบบ ผลผลติ
มีคุณภาพ ผู้รับบริการ พึงพอใจ

2.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสำาคัญต่อการบริหารงานวิชาการ เนื่องจาก
การทำาข้อมูลพื้นฐานอย่างเป็นระบบของสถาน
ศึกษาเป็นเรื่องสำาคัญที่สามารถนำามาพัฒนาต่อย
อดทางดา้นวชิาการดา้นหลกัสตูร สามารถทำาใหเ้หน็
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน นอกจากน้ีการศึกษานโยบายการพัฒนา
หลักสูตรของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ทำาให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
หลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีก่ำาหนดไว ้สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของชมุศักดิ ์อนิทร์รักษ์ (2551: 59) ได้
สรปุวา่ การพฒันาหลกัสตูรหมายถงึความพยายาม
จดัประสบการณต์า่งๆ ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูต้รงตาม
จุดประสงค์ที่กำาหนด ไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามที่พึงประสงค์ของสังคม

2.5 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ กลุ่ม
ตวัอยา่งมคีวามตอ้งการใหส้ถานศกึษาสง่เสรมิใหค้รู
จดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยฝกึทกัษะกระบวนการคดิ 
และการประยกุตใ์ชค้วามรู ้การนิเทศการเรยีนการ

สอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบ กัลยามิตร และส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครูผู้
สอนเป็นส่วนสำาคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสถาน
ศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การจดักระบวนการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย โดยเฉพาะ
การฝกึทกัษะกระบวนการคดิ การประยกุตใ์ชค้วาม
รู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และใฝ่
เรยีนรูอ้ย่างตอ่เนือ่งซึง่สถานศกึษาตอ้งมกีารนเิทศ
การเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดย
เนน้การนเิทศทีร่ว่มมอืช่วยเหลือกนัแบบกลัยามติร 
สอดคล้องกับแนวคิดของสุวิทย์ มูลคำา และอรทัย 
มูลคำา (2545: 15) ได้สรุปว่ากระบวนการเรียนรู้ 
หมายถงึ การทีโ่รงเรยีนจดัมวลประสบการณ์ใหก้บั
ผูเ้รียนเพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ์
ต่างๆ ตามความคาดหวัง

2.6 ดา้นการแนะแนวการศกึษา เนือ่งจาก
เปน็กระบวนการตอ่เนือ่งทีใ่ช้ท้ังศาสตรแ์ละศิลป ์เพือ่
ช่วยเหลือบคุคลใหรู้จั้กเขา้ใจตนอง และส่ิงแวดล้อม
สามารถตดัสนิใจเลอืกสิง่ตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
ฉลาดมีเหตุผลรู้จักป้องกันปัญหา วางแผนและ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถดำาเนินชีวิต
ได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและขอบข่ายของการ
บริการงานแนะแนว เป็นอย่างดี มีความตระหนัก
ถึงความจำาเป็นที่จะต้องจัดบริการนี้ในโรงเรียน 
พรอ้มท้ังใหก้ารสนับสนนุท้ังดา้นงบประมาณ เวลา
ที่จัดกิจกรรม กำาลังคนอีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการแนะแนว จะต้องมีการคัดเลือกบุคลากร
ท่ีจะมาดำาเนินการแนะแนวโดยเลือกจากบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งความรู้ คือ ได้รับการฝึก
อบรมโดยเฉพาะทางการแนะแนวและการให้คำา
ปรึกษาตลอดจนมีประสบการณ์และบุคลิกภาพที่
เหมาะสม ตลอดจนมกีารประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีน 
และบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครองรู้จัก
บริการแนะแนวในโรงเรียน สอดคล้องกับแนวคิด
ของรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2550: 151) ได้ให้
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ความหมายการแนะแนววา่การแนะแนวเป็นกจิกรรม
กระบวนการทีส่ถานศึกษาจดัขึน้ เพือ่ใหบ้รกิารแก่
ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยการ
ชีแ้นะช่วยเหลอืให้สามารถเข้ากบัสิง่แวดลอ้มสงัคม
ได้อย่างมีความสุข

2.7 การนเิทศการศกึษา มคีวามสำาคญัตอ่
การบรหิารงานวชิาการเนือ่งจากการทำาความชดัเจน
ในภารกจิทีพ่งึปฏบิตัเิพ่ือการปฏรูิปการศึกษา ดว้ย
กระบวนการทำางานรว่มกบัครแูละบคุลกรทางการ
ศึกษาด้วยการให้ความช่วยเหลือ และนำาส่งเสริม
ให้เกิดการปรับปรุงการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน
ใหเ้ตม็ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของไพโรจน ์
กลิน่กหุลาย (2543: 2) ไดใ้หค้วามหมายของการ
นิเทศ คือ กระบวนการทำางานร่วมกับครูและบุคล
กรทางการศึกษาด้วยการให้ความช่วยเหลือ และ
นำาสง่เสริมให้เกดิการปรบัปรงุการสอน เพือ่พฒันา
นักเรียนให้เต็มศักยภาพ

3. ผลการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการของสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 3 มีความเหมาะสม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
และ มีความเป็นไปได้ของแนวทางโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ชัชฏาภรณ์ ไชยฤทธิ์ (2554: 91) 
สุณิสา ถันชนนาง (2555: 76) สายทอง พรมมา 
(2554: 86) และนิตยา พูนแสง (2554: 69) 
สรปุวา่แนวทางในการพฒันาพบวา่ โรงเรยีนขนาด
เล็กเขตอำาเภอแกลง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ได้แก่ ควรมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู
คณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและ
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของสถานศกึษา ครูผู้สอน
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือ
วัดผล และประเมินผล จัดให้มีการอบรมครูเกี่ยว
กับการสร้างและการใช้นวัตกรรมด้วยวิธีหลาก
หลาย ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาด้านวิชาการ ควร
ส่งเสริมสนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
โรงเรียน และจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่
ผู้บริหารและครูผู้สอนในเรื่องเทคนิคและวิธีการ
นิเทศ ซึ่งสรุปแนวทางการบริหารงานวิชาการที่มี
ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนา ดังนี้ 

3.1 ด้านการวัดผลและประเมินผล มี
แนวทางในการพัฒนาคือ ผู้บริหารควรกำาหนด
ระเบยีบการวัดผลประเมนิผลของสถานศกึษาการ
ตดิตามงาน ด้านการวดัผลและประเมนิผลการเรยีน 
ควรมกีารใหผู้ร้บัผดิชอบรายงานการปฏบิตัใินการ
วัดและประเมินผล ด้วยการส่งเสริมให้ครูจัดทำา
แผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียน
รู้ ควรให้ความรู้บุคลากรที่รับผิดชอบในเร่ืองงาน
วดัผลประเมินผล และเทยีบโอนผลการเรยีน และมี
การนเิทศ การวดัประเมนิผล และเทยีบโอนผลการ
เรียนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ครูวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจรงิ จากกระบวนการปฏบิตัแิละผลงาน
จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน ส่งเสริมการ
พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

3.2 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษา มแีนวทางในการพฒันาคอื การพฒันาระบบ
ครพูีเ่ลีย้งเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในด้านการทำาวจิยั
สำาหรับครูผู้สอน โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ความรู้เรื่องการทำาวิจัย ส่งเสริมให้ครูทำาวิจัย
ในชั้นเรียนอย่างน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 
เรื่องต่อภาคเรียน นำาผลการวิจัยมาใช้พัฒนาเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
ใหค้ำาแนะนำาเป็นรายบคุคล สถานศึกษามกีารกระ
ตุน้และสง่เสรมิใหค้รจูดัทำาการวจัิย เพือ่พฒันาสือ่
นวัตกรรมสามารถนำาไปสู่การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งครูไป
อบรมกบัหนว่ยงานเฉพาะดา้นการทำาวจิยั มุง่เนน้ให้
ครมูคีวามรูใ้นทำาวจิยัในชัน้เรยีน โดยศกึษานกัเรยีน
เป็นรายบุคคล โดยใช้เทคนิค SWOT พิจารณา
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ถึงพื้นฐานสภาพปัญหา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
และแกป้ญัหาใหต้รงจดุ มกีารนเิทศ กำากบั ตดิตาม 
โดยการกำาหนดปฏิทินการทำางานร่วมกัน เพื่อหา
แนวทางในการปรบัปรงุสง่เสรมิ และพฒันาใหเ้กดิ
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปการประสานความร่วม
มือในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในลักษณะภาคี โดย
เนน้เครอืขา่ยนกัวจิยั ครุสุภาอาจารยม์หาวทิยาลยั 
สอดคล้องกับ Smith (2006: 145-A) ได้ศึกษา
การบรหิารงานวชิาการในสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก ่การ
ให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนการอบรม จัด
โครงการใหค้รูไดส้บัเปลีย่นและเยีย่ม ชัน้เรยีนและ
สงัเกตการณส์อนการประเมนิและการตดิตามผลการ
ปฏบิตังิาน การสาธิตการกระทำาใหก้ารบริหารงาน
วิชาการมีสมรรถภาพสูงต้องส่งเสริมให้ครูใช้ส่วน
ร่วมในการเลือกโสตทัศนูปกรณ์ จัดอบรมความรู้
เกี่ยวกับวิชาการศึกษาแก่ครูเพิ่มเติม 

3.3 ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา มแีนวทางในการพัฒนา
คอื การจดัระบบโครงสรา้งองค์กรเพ่ือรองรบัระบบ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษามกีารกำาหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศกึษาตามตวับง่ช้ีของสำานกังานคณะกรรมการ
ศกึษาข้ันพืน้ฐาน และมาตรฐานสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา โดยการจัดทำาคู่มือ การประเมินผลของ
โรงเรยีน ทบทวนคณุภาพการศกึษาโดยดำาเนนิการ
ประชุมวิเคราะห์ ประเมินและสรุปผลทุกเดือน
อย่างจริงจังต่อเนื่อง และต้องมีการรายงานผล
ต่อสาธารณะชนทุกเดือน สร้างความตระหนักรู้
ให้คณะครูท่ียึดหลักแนวคิดที่ว่าการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในคือหัวใจของการประเมิน
ภายนอก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินภายนอก การแต่งตั้งคณะดำาเนินงานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา จดั
บุคลากรในสถานศกึษารบัผดิชอบในแตล่ะมาตรฐาน 

3.4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี
แนวทางในการพัฒนาคือ สถานศึกษา ควรศึกษา

หลกัสตูรแกนกลางให้ชดัเจน ให้ทกุฝา่ยมสีว่นร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรและนำาไปใช้กับนักเรียน 
วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและ
จดัทำาโครงสรา้งหลกัสูตรและพฒันาหลักสตูรอยา่ง
ต่อเนื่องโดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะ
กรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสถานศึกษา สถาน
ศกึษาควรยดึโครงสรา้งหลกัทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เปน็ขอบขา่ยในการจดัทำาหลักสตูร ศกึษาวเิคราะห์
เอกสารหลกัสตูร สภาพแวดลอ้ม กำาหนดวสิยัทศัน ์
ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
จดัทำาโครงสรา้งหลกัสตูรและสาระวชิาใหส้อดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์ ภารกิจเป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการ
ประเมินหลักสูตร ทำาการปรับปรุงหลักสูตรทุกปี
การศึกษาประสาน ความร่วมมือกับสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา จดัทำาหลกัสตูรระดบั
ชั้นเรียน เพ่ือให้ครูสามารถนำามาจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนไดอ้ย่างชัดเจนครอบคลุม ส่งเสริมให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตวัชีว้ดัเพ่ือให้
ครอบคลุมตามหลักสูตรของสถานศึกษา ประเมิน
ผลหลกัสตูรของสถานศกึษา ตลอดจนปรบัปรงุแกไ้ข
ทุกปีการศึกษา นิเทศการใช้หลักสูตรของสถาน
ศึกษา ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

3.5 ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้มี
แนวทางในการพฒันาคอื ควรจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนใหส้อดคล้องกบัความสนใจ ความถนัดของ
ผูเ้รยีน ไดฝ้กึทกัษะกระบวนการคดิการทำากจิกรรม 
การประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิและการปฏบิตัจิรงิ 
โดยการศกึษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีบันทึกความ
กว้าหน้าของนักเรียนเป็นระยะ 1 สัปดาห์ และ 1 
เดอืน ครคูวรพฒันาตนเองในด้านเทคนคิการจดัการ
เรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเนน้ผูเ้รยีน
เปน็สำาคญั ดว้ยการอบรมสมัมนา พฒันาโดยใชส้ือ่ 
เอกสารวดีทิศัน ์สรา้งความตระหนกัใหค้รไูดพ้ฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้โดยมุง่ให้ผูเ้รียนเกดิสมรรถนะ



230 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 2 May - August 2017

สำาคญั 5 ประการ คอื ความสามารถในการสือ่สาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้
ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชวีติ และความ
สามารถในการใชเ้ทคโนโลยดีว้ยการจดัประชุมเชิง
ปฏบิตักิารควรเลือกบคุลากรทีมี่ศกัยภาพ สามารถ
เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเครือข่ายได้ ด้วยการประเมินจากผล
งาน การสำารวจความคิดที่เป็นประชามติจากกลุ่ม
ครเูพ่ือสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมเปน็ครตูน้แบบ จดั
กิจกรรมซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัเรยีนและควรพฒันาบคุลากรใหส้ามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ให้
ใช้สื่อ เทคโนโลยี ประกอบในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยการส่งเข้ารับการอบรม นิเทศ กำากับ 
ติดตาม สอดคล้องกับ Piercy (2007: 2950-A) 
ไดว้ิจยัเปรียบเทยีบครูทีใ่หค้วามสำาคัญในกิจกรรม
ทางด้านวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร นักเรียน 
ชมุชน และผูร้ว่มงานพบวา่ ครปูฏบัิตกิารสอนทีใ่ห้
ความสำาคญักบักจิกรรมเกีย่วกบัหลกัสตูร นกัเรียน
และผูร้ว่มงานมคีวามคดิเหน็วา่ตนเองประสบสำาเรจ็
มากกวา่ครปูฏบิตักิารสอนทีไ่มไ่ดเ้นน้ความสำาคญั
ในด้านนี้

3.6 ดา้นการแนะแนวการศกึษา มแีนวทาง
ในการพัฒนาคือสถานศกึษาควรมกีารจดัระบบการ
แนะแนวทางวิชาการ ด้วยการประชุม แลกเปลี่ยน 
เสนอแนะสร้างปฏิทินการทำางาน จัดทำาคู่มือการ
แนะแนวการศึกษาสำาหรับครูและนักเรียน จัด
ประชุมเสวนาเพือ่แนะนำาการศกึษาสำาหรบันกัเรยีน
ทกุสิน้ปภีาคเรยีน ประสานความรว่มมอืจากหนว่ย
งานภายนอก ในการแนะแนวทางการศกึษา จดัทำา
แผนการแนะแนวการศึกษา และมีการติดตามผล
การแนะนำาการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 36) ท่ีได้กำาหนด
แนวทางสำาหรับผู้บริหารในการปฏิบัติในแนะแนว
การศึกษาคอืการกำาหนดนโยบายการจดัการศกึษา
ที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำาคัญโดยให้ทุก
คนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการแนะแนวและการดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 

และจัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนว
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจน

3.7 การนิเทศการศึกษา มีแนวทางใน
การพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีผลการนิเทศ
ไปใช้วางแผนการทำางาน หรือแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง ควรให้บุคลากรเห็นความสำาคัญในการ
นิเทศภายใน ผู้บริหารและครูควรทำาความเข้าใจ
ในการนิเทศภายในให้ตรงกัน ควรมีจัดทำาเอกสาร
การนิเทศภายในไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
การนเิทศการศึกษาเปน็กระบวนการทำางานรว่มกบั
ครูและบคุลกรทางการศกึษาดว้ยการให้ความช่วย
เหลือ และนำาส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงการสอน 
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพสถานศึกษา
จะต้องให้ความสำาคัญและปรับปรุงวิธีการนิเทศ
ภายใน ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการจำาเป็น นอกจากนี้การสนทนาทาง
วิชาการเพื่อระดมความคิดเพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานการเรียนการสอน
ตลอดจนเทคนิคการสอนแก่ คณะครู ยังเป็นอีก
แนวทางหนึง่ทีจ่ะทำาใหก้ระบวนการเรยีนรูเ้กดิการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอในการนำาผลการวิจัยไปใช้

1.1 ผลการจากการศึกษาความต้องการ
จำาเปน็ในการพฒันาแนวทางการบรหิารงานวชิาการ
ของสถานศึกษา สังกดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
สริุนทร์ เขต 3 ท้ัง 7 ดา้น หนว่ยงานท่ีจะนำาแนวทาง
ดงักลา่วไปปรบัใชค้วรศกึษาสภาพปญัหา บริบทใน
เขตพื้นที่นั้นๆ ให้เหมาสมกับหน่วยงานเสียก่อน 
ดังเช่น ด้านการแนะแนวการศึกษา สถานศึกษา
ควรมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการด้วย
การประชมุ แลกเปลีย่น เสนอแนะสรา้งปฏทินิการ
ทำางาน จัดทำาคู่มือการแนะแนวการศึกษาสำาหรับ
ครูและนักเรียน ดังนั้นผู้บริหาร ควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุม แลกเปล่ียนเพื่อ
จัดทำาคู่มือการแนะแนวสำาหรับสถานศึกษาต่อไป 
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ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถาน
ศึกษาควรมีระบบครูพี่เลี้ยงเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ใน ด้านการทำาวิจัยสำาหรับครูผู้สอน โดยการเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องการทำาวิจัย 
ดังนั้นผู้บริหารควรสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ครูต่อไป 

1.2 ผู้บริหารควรจัดทำาคู่มือการประเมิน
ผลของโรงเรียน ทบทวนคุณภาพการศึกษา โดย
ดำาเนินการประชุมวิเคราะห์ ประเมินและสรุปผล
ทุกเดือนอย่างจริงจังต่อเนื่อง

1.3 ผู้บริหารควรมอบหมายให้ครูศึกษา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีบันทึกความกว้าหน้าของ
นักเรียนเป็นระยะ 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน เพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน

1.4 สถานศกึษาควรมกีารมอบหมายภาระ
งานให้ชัดเจนกับบุคลากร ควรมีการจัดฝึกอบรม
เพ่ือทกัษะความชำานาญในการปฏบิตังิานดา้นตา่งๆ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดทำา
คูม่อืการแนะแนวการศกึษาสำาหรบัครแูละนกัเรยีน

2.2 ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบแนวทาง
การบริหารงานวิชาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เฉพาะด้าน เช่น ด้านหลักสูตร 

2.3 ควรศกึษาการมสีว่นรว่มในการบรหิาร
วชิาการของ คร ูบุคลากรและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อที่นำาไปสู่
ความมั่นใจยิ่งขึ้นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.4 ควรศกึษาปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิ
งานดา้นวชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีไดร้บั
รางวัลหรือประสบความสำาเร็จในการบริหารงาน 
เพือ่จะไดท้ราบถงึปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหส้ถานศกึษา
ประสบผลสำาเร็จได้อย่างไร

กิตติกรรมประกาศ

วทิยานิพนธ์ฉบับน้ีสำาเร็จสมบูรณไ์ด้ด้วยความ
กรณุาและความชว่ยเหลอืจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.สาวิตรี รตโนภาสสุวรรณลี ประธานควบคุม
วิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา ข้อคิด
และข้อเสนอแนะ ตลอดจน

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

ชชัฏาภรณ์ ไชยฤทธิ.์ (2554). ปญัหาและแนวทางในการพฒันาการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนขนาด
เลก็ ในเขตอำาเภอแกลง สังกัดสำานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาระยอง เขต 2. วิทยานพินธ์ กศ.ม. 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

ชุมศกัดิ ์อนิทรรกัษ.์ (2551). การบริหารงานวิชาการ. ปตัตาน:ี ภาควชิาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์. 

นิตยา พูลแสง. (2554). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

บญุเพง็ กลุะนาม. (2550). รปูแบบการบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนจัดการศกึษาภาคบังคับสงักดัสำานักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสกลนคร เขต 2. วทิยานพินธ ์ค.ม. สกลนคร: มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร.



232 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 2 May - August 2017

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2546). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.

รุ่งชัชดาพร เวหชาต.ิ (2550). การบรหิารงานวิชาการ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. สงขลา: ภาควิชาการบรหิาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

สายทอง พรมมา. (2554). สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชยีงราย เขต 1. วทิยานพินธ ์ศศ.ม. เชยีงราย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. 

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน. (2553). แนวทางการปฏริปูการศกึษาของไทย. กรงุเทพฯ: 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). แนวทางการกระจายอำานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สุกัน เทียนทอง. (2546). การวิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว, วารสารวิชาการ. 6(6) 29-30.

สณุสิา ถนัชนนาง. (2555.) ปญัหาและแนวทางการพฒันาบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนเทศบาลแหลม
ฉบัง 1 จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา. (2545). 21 วิธีจัดการเรียนรู้: เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: 
ภาพพิมพ์.

Smith, A. K. (2006). Information of Law Student. New York: Kidney Notes, 57(2): 65-66 ; Feb.

Piercy, G.E. (2007). Illinois secondary Scholl teachers of 1988-99 introduction year activities, 
Dissertation Abstracts International. 51(08): 2950-51-A.



วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

233

คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์

วารสารการบรหิารและนิเทศการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เปน็วารสาร
วชิาการสาขาวชิาทางการศกึษา พมิพเ์ผยแพรผ่ลงานในรปูแบบบทความวิจยั บทความวทิยานิพนธ ์บทความ
วิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไปทางการศึกษา บทความที่ได้รับการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
จะตอ้งมสีาระนา่สนใจ เปน็งานทบทวนความรูเ้ดมิหรือสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ รวมท้ังขอ้คดิเหน็ท่ีเปน็ประโยชน์ 
ต่อผู้อ่าน เป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
พิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบทางวิชาการเห็นสมควร เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำาไปอ้างอิงได้ 

การส่งต้นฉบับ 

1. ภาษา พิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้ 
คำาศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำาศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้
ตัวเล็กทั้งหมดยกเว้นชื่อเฉพาะ ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้าน
การใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน 

2. รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้าน บน ซ้าย 3.5 เซนติเมตร 
และลา่ง ขวา 2.5 เซนตเิมตร จัดรปูแบบ 2 คอลมัน ์ยกเวน้ บทคดัย่อทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เอกสารอ้างอิง และตาราง ให้จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์ 

3. ชนดิและขนาดตวัอกัษร ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหใ้ชตั้วอกัษร Cordia New ซึง่ขนาด
ตัวอักษร มีดังนี้ 

ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา

ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ 

หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา 

หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา 

เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ 

เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ-สกุล ตำาแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานต้นสังกัดของ 
ผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ

4. จำานวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพประกอบ รูปภาพ และ
เอกสารอ้างอิง 

5. การสง่สง่ file ตน้ฉบบัลงในระบบออนไลน ์https://edu.msu.ac.th/ (วารสารการบรหิารและ
นเิทศการศกึษา) โดยการสมัครสมาชกิตามระบบและขัน้ตอนของวารสารการบรหิารและนเิทศการศกึษา

ต้นฉบับให้ระบุชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
โทรสาร และ E-mail address ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
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บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ 

ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับ ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดย่อภาษาไทย (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300 คำา)

4. คำาสำาคัญภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา)

6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keywords) 

7. บทนำา 

8. วัตถุประสงค์ 

9. สมมุติฐาน (ถ้ามี) 

10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เครื่องมือ การดำาเนินการวิจัย หรือการ
ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล) 

11. ผลการวิจัย 

12. อภิปรายผล 

13. ข้อเสนอแนะ 

14. เอกสารอ้างอิง (ให้อ้างอิงเฉพาะที่อ้างในบทความเท่านั้น) 

บทความทั่วไป

ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำาดับดังนี้

1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3. บทคัดย่อภาษาไทย

4. คำาสำาคัญภาษาไทย 

5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

6. คำาสำาคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) (บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 400 คำา) 

7. บทนำา

8. เนื้อหา 

9. บทสรุป

10. เอกสารอ้างอิง 
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การอ้างอิงเอกสาร

ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ American Psychological Association (APA) 
ดังตัวอย่าง 

ระบบการอ้างอิงแบบนาม-ปี (the author-date system)

ในกรณีทีเ่ปน็การอา้งองิเน้ือหาโดยตรงหรอืแนวคดิบางสว่นหรอืเปน็การคดัลอกขอ้ความบางส่วน
มาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมาย: อย่างไรก็ตามการไม่
ระบุเลขหน้าอาจทำาได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของ
งานชิ้นนั้น (เช่น บุญชม ศรีสะอาด, 2547: 50-52 หรือประวิต เอราวรรณ์, 2550)

1. หนังสือ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2547). วิธีการทางสถิติสำาหรับการวิจัย(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

Kosslyn, S. M., & Rosenberg, R. S.(2004).Psychology: The brain, the person, the world  
(2nd ed.). Essex, England: Pearson Education Limited.

Mussen, P., Rosenzweig, M. R., Aronson, E., Elkind, D., Feshbach, S., Geiwitz, P. J., et al. 
(1973). Psychology: An introduction. Lexington, Mass.: Health. 

2. วารสาร 

ชือ่ผูน้พินธ.์ (ปทีี่พมิพ์). ชือ่บทความ. ชือ่วารสาร, ปทีี่(ฉบบัที)่, เลขหนา้แรก-หนา้สุดทา้ย เฉพาะบทความ
เรื่องนี้. 

เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี. (2545). ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.). วารสาร
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8(1), 30-36. 

Klimoski,R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations.  
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36.

3. วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับปริญญา, สถาบันการศึกษา,เมือง. 

นงเยาว์ ธรรมวงศา. (2549). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องเพศศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การศึกษาค้นคว้าอิสระ กศ.ม., 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

Piyakun, A. (2007). Reading strategies used by Thai ESL students. Doctoral dissertation, 
Monash University, Melbourne.
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4. หนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์
ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย เฉพาะเรื่องนี้). เมืองที่พิมพ์: สำานักพิมพ์. 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2549).วิทยาศาสตร์พื้นบ้าน: การจัดการเรียนรู้มิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การ 
บูรณาการความรู้พื้นบ้านกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ป่าปู่ตา. ใน ฉลาด จันทรสมบัติ (บรรณาธิการ), ศึกษาศาสตร์วิจัย ประจำาปี 2548-
2549(หน้า 127-140). มหาสารคาม: สารคามการพิมพ์-สารคามเปเปอร์. 

Cooper, J., Mirabile, R., &Scher, S. J. (2005). Actions and attitudes: The theory of cognitive  
dissonance. In T. C. Brock & M. C. Green (Eds.), Persuasion: Psychological  
insights and perspectives (2nd ed., pp. 63-79). Thousand Oaks, CA, US: Sage 
Publications, Inc. 

5. หนังสือพิมพ์ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (วันที่ เดือน ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์,เลขหน้า.

รัฐพงศ์ ศิริสานนท์. (25 กุมภาพันธ์ 2548). องค์ประกอบของความสำาเร็จ. มติชน, หน้า 22. 

Brown, P. J. (2007, March 1). Satellites and national security. Bangkok Post, p. B4. 

6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อผู้นิพนธ์. (วันที่ เดือน ปีที่ปรับปรุงล่าสุด). ชื่อเรื่อง. วันที่ทำาการสืบค้น, ชื่อฐานข้อมูล

สำานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (3 ธนัวาคม 2548). ธนาคารหลกัสตูร. สบืค้นเมือ่ 1 มนีาคม 2550, 
จาก http://db.onec.go.th/thaigifted/lessonplan/index.php

Wollman, N. (1999, November 12). Influencing attitudes and behaviors for social change. 
Retrieved July 6, 2005, from http://www.radpsynet.org/docs/wollman-attitude.html
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Instruction for Authors

Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University is an 
academic journal in the field of education. The journal publishes a variety of academic results, 
including research articles, thesis articles, book review articles, and review articles. The articles 
to be published may be reviews of current issues, or scholarly issues that contribute a new 
body of knowledge, that demonstrate interesting and valuable points of view for readers. It 
is important to note that articles submitted for Journal of Education should not have been 
preprinted or previously submitted to other publications. The context of the articles may be 
revised as appropriate by the journal editorial board and peer reviews in order to make it fit 
the international standard and be accepted as reference. 

Submission of manuscripts: 

1. Language: Manuscripts can be written in either Thai or English. 

Thai language manuscripts should adhere to the Royal Institute’s principles in using 
vocabulary and borrowed English words. All English words must be typed in small letters, 
except specific names. English language manuscripts must be checked for the correctness 
of language by an English expert prior to submission.

2. Papers:Manuscripts should be typed in A4 paper, and required to have 3.5 cm 
margins on each of the four sides: top, bottom, right and left. The contents of the Abstract 
in both Thai and English, other headings, and references should be arranged in one column. 

3. Style and size of font: Both Thai and English manuscripts are required to type in 
“Browallia New” font style with font size as follows ; 

Title of the article: 20 pt. Bold

Name(s) of the authors: 18 pt. Normal

Main heading: 18 pt. Bold

Sub-heading: 16 pt. Bold

Body of the text: 16 pt. Normal

The first page of footnotes presenting authors’ names, academic 

titles, and affiliations: 14 pt. Normal

4. Number of pages: The article is required not to be longer than 15 pages. These 
include tables, figures, pictures, and references.

5. Submission: The author(s) should submit an original file to https://edu.msu.ac.th 
(Journal of Educational Administration and Supervisor)
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Organization of research and thesis articles: Should be arranged in the following 
order ; 

1. Title in Thai and English

2. Name(s) of the author(s) inThai and English 

3. Abstract in Thai 

4. Keyword in Thai 

5. Abstract in English 

6. Keyword in English (Abstract should be no more than 400 words) 

7. Introduction

8. Objectives

9. Hypotheses (if any)

10. Research methodology: population and samples, variables, instruments, 

procedures/experiments, and data analysis 

 11. Research results

12. Discussion

13. Suggestion 

14. References 

Organization of review articles: Should be arranged in the following order ; 

1. Title in Thai and English

2. Name(s) of the author(s) inThai and English 

3. Abstract in Thai

4. Keyword in Thai 

5. Abstract in English 

6. Keyword in English (Abstract should be no more than 400 words)

7. Introduction 

8. Contents

 9. Summary

10. References 

References: Listed and referred to in the American Psychological Association (APA) 
style 
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