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บทนำ�

การพัฒนาคนให้มีความสามารถพัฒนา
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการ
ได้รับการศึกษาที่คุณภาพ เพราะการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน การให้การศึกษาแก่
เด็กหรือเยาวชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้ง
มีคุณธรรมมีทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
และเป็นพลเมอืงทีด่ ีสงัคมยอมรบันัน้ จะชว่ยพฒันา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ 
ดา้นการเมือง ตลอดจนทัง้ดา้นสงัคมและวัฒนธรรม 
นอกจากนั้นการศึกษายังช่วยคนได้พัฒนาตนเอง
ด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต วางรากฐานพัฒนาการ
ของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถด้านต่างๆ ทำาให้เป็นคนรู้จักคิด 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จัก
พึ่งตนเอง ที่จะดำารงและประกอบอาชีพ สามารถ
ดำารงชีวิตอย่างมีความสุข ร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์ 
อันเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนา
ประเทศและสังคมก็ย่อมทำาได้ สะดวก ราบรื่น ได้
ผลที่แน่นอน รวดเร็ว และก้าวไปอย่างยั่งยืน การ
จัดการศกึษาทีม่คุีณภาพเปน็กระบวนการท่ีตอ้งใช้
การประสานความรว่มมอืหลายฝา่ย หนว่ยปฏบิตัทิี่
มบีทบาทในการจดัการศกึษาใหม้คีณุภาพ พฒันาผู้
เรยีนโดยตรง คอื สถานศึกษา การทีส่ถานศึกษาจะ
สามารถจดัการศกึษาได้อยา่งมีคุณภาพต้องอาศยั
ระบบการบริหารจัดการที่ดี กระบวนการสำาคัญ
ที่จะส่งผลให้ระบบบริหารจัดการดีได้ คือ การ
บรหิารวชิาการ (สำานักงานคณะกรรมการการศกึษา 
แห่งชาติ. 2543: 1)

able state of academic administration in large-sized schools under Chaiyaphum Primary  
Educational Service Area Office 3 was at highest level. When considering each aspect, 
there were five aspects which gained highest level including school curriculum development, 
learning process improvement, learning evaluation and credit transfer process, research for 
educational development and academic supervision respectively. 

Possible guidelines for developing an academic administration were proposed as 
follows: 1) The conference between school administrators and board members should be 
held to promote the development of school curriculum according to vision, missions, goals 
and desired characteristics of the academic performance. 2) The teachers should provide 
student-centered learning activities to improve learning process. 3) In learning evaluation and 
assessment as well as credit transfer process, the conference between school administrators  
and board members should be held to specify the evaluation and assessment rules.  
4) In terms of the research for educational development, teachers should be encouraged 
to create and use multiple innovations. 5) For the development of instructional media  
innovation and technology, appropriate media and technology should be provided to  
support learning management. 6) The school learning center and external learning  
resources in local community should be explored to support academic and learning  
resources improvement. 7) As of the learning supervision aspect, up-to-date information  
and data analysis is needed for an instructional process.

Keywords: Academic affairs administration, Guideline for development of school’s academic 
affairs administration 
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การบริหารงานวิชาการ จำาเป็นต้องอาศัย
ทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติและองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างทักษะใน
การบริหาร เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2545: 25) อีกท้ัง
การบริหารงานวิชาการยังถือเป็นหัวใจสำาคัญของ
การบริหารสถานศึกษาหากต้องการให้งานดัง
กล่าวดำาเนินไปได้ด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย ผู้บริหารต้องนำากระบวนการทางการ
บรหิารมาใชก้บังานวชิาการ เนือ่งจากมผีูเ้ชีย่วชาญ
ในการบรหิารสถานศกึษาตา่งๆ กลา่วไปในทศิทาง
เดียวกันว่า งานวิชาการถือเป็นหัวใจสำาคัญเพราะ
การเรียนการสอนเป็นงานหลักของสถานศึกษา 
ส่วนงานอื่นๆ ในการบริหารสถานศึกษาถือเป็น
งานเสริมและงานสนับสนุนงานวิชาการ (สันติ  
บุญภิรมย์. 2552: 39)

โรงเรยีนนบัเปน็สถาบนัทางสงัคมทีส่ำาคญัยิง่ 
เพราะเปน็แหลง่เรียนรูท้ีส่ำาคญัในการพฒันาบคุลากร
หรือผูเ้รยีน ให้มศัีกยภาพออกไปรบัใชส้งัคมสามารถ
พัฒนาประเทศให้แข่งขันกับนานาประเทศได้ ทั้ง
ด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและเทคโนโลยต่ีางๆ 
การเสรมิสรา้งโรงเรยีนใหม้คีณุภาพจงึเปน็เรือ่งเรง่
ด่วนทีส่ำาคญั เพราะเปน็กลไกใหเ้กดิการพฒันาการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศและ
ความเสมอภาคในการให้บริการอย่างเท่าเทียมใน
ทางปฏิบัติ (อำารุง จันทวาณิช 2547: 2) การแบ่ง
ส่วนราชการในสถานศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
การบริหารวิชาการ กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
กลุ่มการบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป 
ซึ่งการบริหารวิชาการเป็นหัวใจสำาคัญที่สุดของ
โรงเรียน เป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา
เนือ่งจากงานวชิาการเกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร การจดั
โปรแกรมการศกึษา การจดัการเรยีนการสอน และ
งานพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546: 32) 

จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พ่ึงประสงค์และ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ เขต 3 เพือ่ทราบถงึสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์และแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ
ท่ีพึ่งประสงค์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

2. เพือ่ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหาร
งานวชิาการของโรงเรยีนขนาดใหญ ่สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ซึ่งผู้วิจัยได้กำาหนดงการวิจัยเป็น 2 ระยะ 
ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพการพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่ผู้
บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนของสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 13 
โรงเรียน แยกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 
26 คน ครูผู้สอน จำานวน 695 คน รวมประชากร
ทั้งสิ้น 721 คน

2. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ไดแ้ก ่
ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ใน
ปกีารศกึษา 2557 จำานวน 268 คน ประกอบด้วย
ผูบ้รหิารทัง้หมด จำานวน 26 คน ครผููส้อน จำานวน 
242 คนกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง 
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เครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) (สมบติั 
ท้ายเรือคำา. 2555: 49-50) 

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 

กลุม่เปา้หมาย สำาหรบัศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จำานวน 13 โรงเรียน โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งหมด จำานวน 13 คน ครูฝ่ายวิชาการจำานวน 
13 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 13 รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้นจำานวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. แบบสอบถาม หาค่าอำานาจจำาแนก
รายข้อของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน ตามวิธี Item 
Total Correlation คา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) และ
หาค่าความต้องการจำาเป็นสำาหรับโรงเรียนขนาด
ใหญ่ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (Priority Need Index: PNI) 

2. นำาแบบประเมินที่ได้รับคืนทั้งหมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ จากนั้นนำา
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเรจ็รปู โดยการหาคา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน แลว้แปลความหมายตามเกณฑท่ี์กำาหนด

ผลก�รวิจัย

1. สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการ
ตามความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนสภาพท่ีพงึประสงคก์ารบรหิารงานวชิาการตาม
ความคิดเห็นของครู ในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
5 ดา้น ไดแ้ก ่การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการนิเทศการศึกษา 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วชิาการของโรงเรียนขนาดใหญ ่สังกดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และครูคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้า
หมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาบัน
ศึกษา เป็นอันอับแรก จัดให้ครูเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรและการนำาหลักสูตรไปใช้ เป็น
ลำาดบัสอง และควรสรา้งหลกัสตูร/ปรบัปรงุใหเ้หมาะ
สมกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นลำาดับที่สาม

2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ เป็นลำาดับแรก ควรจัดสภาพแวดล้อม
และสง่เสรมิบรรยากาศในโรงเรยีนใหเ้อือ้ตอ่การจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอน เปน็ลำาดบัทีส่อง และจดั
ให้มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้  
เป็นลำาดับที่สาม 

2.3 ดา้นการวดัผล ประเมนิผล และเทยีบ
โอนผลการเรียน ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและครูเพื่อกำาหนดระเบียบแนว
ปฏบิติั เก่ียวกับการวดัผลและประเมนิผลของสถาน
ศกึษาเปน็ลำาดบัแรก จดัใหมี้การวดัและประเมินผลอ
ย่างเป็นระบบ มีการจดบันทึกรายงาน และนำาผล
การประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงกจิกรรมการเรียน
รูเ้ปน็ลำาดบัสอง และควรจัดใหม้กีารอบรมเกีย่วกบั
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การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดย
เน้นการประเมินตามสภาพจริง เป็นลำาดับที่สาม

2.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ควรจัดให้มีการอบรมครูเกี่ยวกับการสร้าง 
และการใช้นวัตกรรมด้วยวิธีที่หลากหลาย เป็น
ลำาดับแรก จัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
วิธีการจัดและการทำาวิจัยเพื่อพัฒนา เป็นลำาดับ
สอง และจัดการประกวด การคิดค้นและการใช้
นวัตกรรมวิธีการเป็นลำาดับที่สาม

2.5 ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ควรจดัหาสือ่และเทคโนโลยี
เพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน และการพฒันา
ด้านวิชาการ เป็นลำาดับแรก จัดให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ความจำาเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงาน
วชิาการ เปน็ลำาดบัสอง และควรจดัใหม้กีารประสาน
ความร่วมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา และการ
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นลำาดับที่สาม

2.6 ดา้นการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ควรดำาเนนิ
การสำารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และท้องถิ่น เป็นลำาดับแรก ควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็น
ลำาดับสอง และควรดำาเนินการกำากับติดตามและ
ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เป็นลำาดับที่สาม

2.7 ดา้นการนเิทศการศกึษา ควรปรบัปรงุ
ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มี
คามพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เป็นลำาดับ
แรก ผู้บริหารและครคูวรตระหนกัและใหค้วามสำาคญั
กบัการนเิทศ เปน็ลำาดบัสอง และจดัใหม้กีารระดม
ความคิดเห็นและพัฒนาปรับปรุงการนิเทศภายใน
โรงเรียน เป็นลำาดับที่สาม

อภิปร�ยผล

ผลการศกึษามปีระเดน็สำาคัญจากการค้น
พบในการศึกษาค้นคว้าตามกรอบความคิด และ

จุดมุ่งหมายของการศึกษาดังรายละเอียด ต่อไปนี้

1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จัด
ทำาโครงสร้างหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เชื่อมโยงและสอดคล้อง
ในภาพรวมทั้งหมด นำาผลการนิเทศมาแก้ปัญหา
การนำาหลักสูตรไปใช้และ การรวบรวมขอ้มลูสาระ
สนเทศด้านวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำา
หลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันยึดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในการจัดทำาหลักสูตรสถาน
ศึกษานั้น จะต้องศึกษาครับสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ท่ีกำาหนดไว้ในหลักสูตรโดยจะต้องนำามาจัดให้
เป็นระบบ และมีการกำาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นรายวิชา และช่วงชั้นกำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งครูต้องศึกษาวิเคราะห์
เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
เพื่อจัดทำาสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปญัหาของชมุชน และสงัคม มกีารจดัทำาคำาอธบิาย
รายวชิา ตามหนว่ยการเรยีนรู ้และแผนการจดัการ
เรยีนรู ้เพือ่ให้ผู้เรยีนไดมี้ความสัมพนัธ์กับวถิชีวีติจรงิ 
ในชุมชนเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้ 
และการแก้ปัญหา ตลอดจนการเสริมสร้างความ
เป็นมนุษย์ ศักยภาพพื้นฐานในการคิดการทำางาน 
และการพัฒนาตนเอง (รุจิร์ ภูสาระ และจันทรานี 
สงวนนาม. 2545: 58-76) ซึ่งการจัดทำาโครงการ
หลกัสตูร และสาระการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัวสิยั
ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เชือ่มโยงและสอดคลอ้งในภาพรวมทัง้หมดน้ันเปน็
เรือ่งใหม ่ทีค่รตูอ้งทำาการศกึษา และวเิคราะหข์อ้มลู
โดยละเอียด ตามแต่ละบริบทของโรงเรียน สภาพ
แวดล้อมและชุมชน พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดจากการนำาหลักสูตรไปใช้ จากสาเหตุเหล่านี้ 
ทำาให้การบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ ผลการวิจัย ของ วัชราภรณ์ วิจารณ์ (2550) 
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พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

1.2 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้พบ
ว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า
ข้อที่มีปัญหา 3 อันดับแรก คือ ส่งเสริมให้มีการ
พฒันาครูเพ่ือพฒันากระบวนการเรยีนรูต้ามความ
เหมาะสม ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำาหนด
เป้าหมายของการนำาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการนิเทศการเรียน
การสอนแกค่รใูนกลุม่สาระตา่งๆ โดยเนน้การนเิทศ
แบบมีส่วนร่วม แบบกัลยาณมิตรท้ังนี้ เนื่องจาก
การบรหิารงานวิชาการดา้นการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ในโรงเรียนต้องพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้สอนและชุมชน รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ใหส้อดคล้องกบัแผนแมบ่ทและสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคส์ำาคญั ของการปฏริปูการศกึษา แตใ่น
การดำาเนินงานวิชาการของแต่ละโรงเรียน ชุมชน
มีส่วนร่วม ในการกำาหนดเป้าหมายของการนำา
หลักสูตรไปใช้การจัดการเรียนการสอนน้อยมาก 
ทั้งที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ซึง่มกีารนำาคณะกรรมการสถานศกึษา
เข้ามามีส่วนร่วม แต่คณะกรรมการยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการกำาหนดเป้าหมายของหลักสูตร
อย่างเป็นทางการ กรรมการดำาเนินงาน แต่ใน
นามไม่ได้ มีส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมายของ
หลักสูตรอย่างแท้จริง พร้อมท้ังการบริหารงาน
ขาดการส่งเสริมให้ครูนำาภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือ
ข่ายผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม ขาดความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนและปัญหาด้านบุคลากรของโรงเรียนมี
จำานวนจำากัด ไม่สามารถจัดครูประจำาชั้น ประจำา
วิชาโดยคำานึงถึงความสามารถประสบการณ์และ
ความถนัดได้ รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูใช้
หลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียน และท้องถิ่นเนื่องจากส่วนใหญ่ยังยึด
ติดกับแนวคิดเดิม (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3. 2551) จากสาเหตุเหล่านี้ ทำาให้
การบริหารวิชาการด้าน การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้มีปัญหาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมสนิท บุญ
ญาภสิมภาร (2545) พบวา่ ปญัหาการบรหิารงาน
วชิาการดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรูม้ปีญัหา
อยู่ในระดับมาก อโนทัย พิมพ์สกุล (2546) พบ
ว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

1.3 ดา้นการวดัผล ประเมนิผลและเทยีบ
โอนผลการเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ปัญหาโดยรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีปัญหา 3 อันอับแรก 
คอื จดัหาเอกสารคูม่อืระเบยีบวา่ดว้ยการวดัประเมนิ
ผลใหค้ร ูไดศึ้กษา กำาหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่ว
กบัการวดัผล และประเมนิผลของสถานศกึษา และ
นำาผลจากการประเมินผลการเรยีนมาวิเคราะหร์ว่ม
กับครูเพื่อวางแผนพัฒนา สอดคล้องกับอโนทัย 
พิมพ์สกุล (2546) พบว่า ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการด้านการวัดผลประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียนอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ อนนท์ 
โอนนอก (2548) พบวา่ ปญัหาบรหิารงานวชิาการ
ของโรงเรยีนประถมศกึษาดา้นการวดัผลประเมนิผล 
และเทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษา จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ปญัหาโดยรวม 
และรายขอ้อยู่ในระดับมาก เม่ือพจิารณาเปน็รายขอ้
ปรากฏว่าข้อที่มีปัญหาวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้อง
กับ รุจิร์ ภูสาระ และจันทรานี สงวนนาม (2545: 
58-76 อา้งถงึใน ศริพิร เมฆวทิยา. 2548) ทีก่ลา่ว
ว่า การวิจัยในช้ันเรียนเป็นกระบวนการที่น่าเช่ือ
ถือ และเป็นระบบในการแสวงหาคำาตอบเพราะ
เป็นการคิดค้น และพัฒนาที่เป็นการแก้ปัญหาใน
สภาวการณท์ีเ่ปน็จรงิในชัน้เรยีน เปน็กระบวนการ
เรยีนรู้ในเชงิวทิยาศาสตร ์ท่ีมเีป้าหมายสำาคัญอยูท่ี่
การแสวงหาคำาตอบจากปญัหา และขอ้สงสยัของครู
เปน็การคิดพัฒนานวตักรรมเพ่ือใชใ้นการแกป้ญัหา
การเรียน การสอนซึ่งผลวิจัยที่ครูสามารถนำามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวคือ สอนไป 
วิจัยไปเก็บข้อมูล และบันทึกผล นำาผลการวิจัยมา
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ใชใ้นการแกป้ญัหา และเผยแพรใ่หเ้กดิประโยชนแ์ก่
ผู้อื่น แต่บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนยังไม่ทำาการ
วจิยั เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งจริงจัง ขาด
การบนัทกึการเกบ็ข้อมลู และการเผยแพรง่านวจิยั 
และในสถานศึกษาขาดครูที่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูจัดทำาวิจัย
ในชั้นเรียน ครูขาดการพัฒนาตนเอง ไม่ใฝ่ไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ จากสาเหตุเหล่านี้ทำาให้ปัญหาการ
บรหิารงานวชิาการดา้นการวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก

1.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าปัญหาโดยรวม และรายข้ออยู่ในระดับมาก 
เมือ่พจิารณารายขอ้ปรากฏว่าข้อทีมี่ปญัหา 3 อนัดบั
แรกคือ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นใน
การจัดตั้งศูนย์บริการสื่อสารเรียนรู้ จัดหาสื่อ และ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านวิชาการ และ 
ตดิตามประเมนิผลการพฒันาและการใชส้ือ่นวตักรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจากผู้
บรหิารโรงเรยีนสนบัสนนุใหค้รูผูส้อนทุกกลุม่สาระ
ใชส้ือ่นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา และ
โรงเรยีนยังขาดการประสานความรว่มมอืกบัหนว่ย
งานอืน่ในการจดัตัง้ศนูยบ์รกิารสือ่การเรยีนรู ้ซึง่ใน
การจัดการศึกษานั้น ครูผู้สอนจำาเป็นจะต้องผลิต
สื่อให้ครบถ้วนสำาหรับทุกๆ เนื้อหา และเพียงพอ
กับผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณรายหัวของนักเรียนน้อย (สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 3. 2551) จึงทำาให้ครู
ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยไม่เพียงพอท่ีจะ
นำาไปจดัทำาสือ่ โดยเฉพาะสือ่ทีเ่ปน็นวตักรรม และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีราคาแพงจากสาเหตุเหล่านี้
ทำาใหป้ญัหาการบรหิารงานวชิาการดา้นการพฒันา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมใจ 
พรหมศาสตร์ (2551) พบว่า ปัญหาการดำาเนิน
งานวิชาการด้านวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อ
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก สมสนิท บุญ
ญาภสิมภาร (2545) พบวา่ ปญัหาการดำาเนนิงาน

วิชาการด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก

1.6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จาการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัญหาโดยรวม และรายข้อ
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่าข้อ
ที่มีปัญหา 3 อันดับแรก คือ จัดทำาเอกสารเผย
แพร่แหล่งเรียนรู้เป็น หาทางช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหาในการดำาเนินงานการใช้แหล่งเรียนรู้ และ
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก 
ยทุธศาสตรข์องสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชยัภมู ิ
เขต 3 ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ทกุ
โรงเรียนตอ้งมกีารจดัทำาระบบสารสนเทศทำาเนยีบ
แหล่งเรียนรู้ วิทยากรประจำาท้องถิ่น ที่สามารถให้
โรงเรียนหรือผู้ทีต้่องการศกึษาสบืค้นได้ แหลง่เรียน
รู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวน
การ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยการ
ปฏบิตัจิรงิ (Learning of Doing) ทัง้การเรยีนรูข้อง
คนในชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ของตนเองอยู่แล้วและ
การเรยีนรูข้องคนอืน่ๆ ทัง้ในระบบนอกระบบ และ
ตามอัธยาศัยเป็นแหล่งกิจกรรมแหล่งทัศนศึกษา 
แหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบอาชีพของผู้เรียน 
เปน็แหลง่สรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หเ้กดิประโยชน์
แก่ตนเอง เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม เป็นองค์กรเปิด 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่ และทั่ว
ถึงสามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าสู่
ทกุกลุม่เปา้หมายอยา่งทัว่ถงึ ประหยดั และสะดวก 
มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  
มสีือ่ประเภทตา่งๆ ประกอบดว้ย สือ่สิง่พมิพ ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนการ
สอน และพัฒนาอาชีพ แต่มีจำานวนโรเรียนหลาย
แหลง่ยงัขาดการจดัทำาเอกสารเผยแพรแ่หลง่เรยีนรู ้
นัน้ๆ ให้ผูท้ีส่นใจไดร้บัทราบ รวมทัง้การดำาเนนิงาน
ในด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำา
เอกสารเผยแพรแ่หลง่เรยีนรูย้งัขาดการกำากบัตดิตาม 
และการประเมนิผลในการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้าก
แหล่งเรียนรู้ที่ส่งผลต่อนักเรียน รวมทั้งการพัฒนา
ใหเ้กิดองคค์วามรู้ ผู้บริหาร และครูภายในโรงเรียน
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ใช้แหล่งเรยีนรูใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน
ได้ไม่เต็มที่ จากสาเหตุที่ทำาปัญหาการบริหารงาน
วิชาการตามความคิดเห็นของครูด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

1.7 ด้านการนิเทศการศึกษา จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ปญัหาโดยรวม และรายขอ้อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่าข้อที่มี
ปัญหา 3 อันดับแรก คือ ติดตามประเมินผลการ
จัดระบบ และกรวบวนการนิเทศการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการ 
ก่อนการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน และ
นำาผลการนิเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้เนื่องจาก การนิเทศเป็นหน้าที่ของ
โรงเรียนท่ีจะต้องปรับปรุงการสอนให้ความช่วย
เหลือโดยตรงกับครูในการพัฒนาหลักสูตรการให้
บรกิารทางวชิาการ การพฒันากลุม่และการทำาวจิยั
เชงิปฏบิติัการ เพือ่นำาขอ้มลูมาปรบัปรงุการสอนให้
มปีระสทิธิภาพสงูขึน้ การนเิทศจงึเปน็กระบวนการ
สรา้งสรรคท์ีไ่มห่ยดุนิง่ในการใหค้ำาแนะนำาชว่ยเหลอื
บคุลากรทางการศกึษาและการชีช้อ่งทางในลกัษณะ
ท่ีเปน็กนัเองแกค่รผููส้อนใหส้ามารถพฒันาปรบัปรงุ
ตัวครู และนักเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพฒันานกัเรยีน สภาพการเรยีนการสอนเพือ่ให้
บรรลเุปา้หมายทางการศกึษาท่ีพงึประสงค ์อย่างมี
ประสทิธิภาพ และประสทิธผิล บรรลวุตัถปุระสงค์
ของโรงเรียน และหลกัสตูรการพฒันาการเรยีนการ
สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ที่
สถานศกึษาจดัให้ผูเ้รยีน จำาเปน็จะตอ้งมกีารนเิทศ
ติดตามอย่างสม่ำาเสมอนำาผลการนิเทศมาจัดทำา
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสะดวกต่อการกำากับติดตาม 
ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีนเหน็ความสำาคญัของการพฒันา
บุคลากร โดยให้ครูได้รับการนิเทศ อบรมสัมมนา 
เพือ่นำาความรูม้าใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และ
สนบัสนนุใหค้รไูดศ้กึษาและพฒันาตนเองอยา่งต่อ
เนื่อง (Glickman. 1985 อ้างถึงใน สิทธิพร นิยม
ศรีสมศักดิ์. 2546: 11) แต่โรงเรียนยังขาดการ

จัดให้ครูมีโอกาสประชุมอภิปรายปัญหา และแลก
เปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบังานวิชาการระหว่างครู
ด้วยกัน และยังขาดการยอมรับระหว่างผู้นิเทศกับ
ผู้รับการนิเทศ และยังขาดการกำากับติดตามอย่าง
ตอ่เน่ือง จากสาเหตเุหล่าน้ีทำาให้ปญัหาการบริหาร
งานวชิาการตามความคดิเหน็ของครดูา้นการนเิทศ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสมรเดชา
ฤทธิ ์(2546) พบวา่ ปญัหาการบรหิารงานวชิาการ
ด้านการนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก อนนท์ 
โอนนอก (2548) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา เขตกิ่งอำาเภอ
นิคมพัฒนา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยองเขต 1 พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรยีนประถมศึกษาด้านการนเิทศการศึกษา
อยู่ในระดับมาก เช่นนั้น

2. ผลการวิเคราะห์พบแนวทางการบริหาร
งานวิชาการตามความคิดเห็นของครู ในแต่ละ
ลักษณะงานดังนี้

2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พบวา่ ครไูดเ้สนอแนวทางพฒันาวา่ควรมกีารประชมุ
วางแผนรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิาร และครคูณะกรรมการ
สถานศกึษาในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา จาก
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษาจัดให้ครูเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตร และการนำาหลักสูตรไปใช้ และ
ควรสร้างหลักสูตรพัฒนา/ปรับปรุง ให้เหมาะสม
กับความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ เพราะการมี
สว่นรว่มในการวางแผนการพฒันาหลกัสตูรซึง่การ
ร่วมคิดร่วมทำาจะทำาให้สาระของหลักสูตรสะท้อน
ถึงสภาพของปัญหา และความต้องการตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะนำามาใช้ในการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งการกำาหนดเป้าหมาย และคุณลักษณะที่
พึง่ประสงคข์องสถานศึกษาตา่งๆ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร
โรงเรียน ครู อาจารย์ สามารถที่จะดำาเนินงานได้
ตามจดุมุ่งหมายของการจดัการศกึษา และปรับปรุง
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน
การอบรมเกีย่วกบัหลกัสตูรจะชว่ยใชส้ถานศกึษามี
ความรู้และเป็นวิธีการให้บุคลากร ต่างๆ ในสถาน
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ศึกษาได้เข้าใจหลักสูตรของสถานศึกษาได้อย่าง
ถ่องแท้ซ่ึงรวมถึงความมั่นใจให้บุคลากรที่ต้องใช้
หลกัสตูรรวมทัง้การนำาหลกัสตูรไปใชแ้ละควรสรา้ง
หลักสูตร/พัฒนา/ปรับปรุง ให้เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของทอ้งถิน่ เพือ่ให้เกดิความเขา้ใจถกูต้อง
ตรงกันในการกำาหนดนโยบายและวางแผนในการ
พัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษาจากความสำาคญัดงักลา่ว 
ครูในอำาเภอสอยดาวจึงเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปญัหาด้านการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษาดงักลา่ว

2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
พบว่าครูได้เสนอแนวทางพัฒนาว่า ควรจัดอบรม
การให้ความรู้เรื่องการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นเครือ
ข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและควรจัดสภาพแวดล้อม 
และส่งเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน พบว่า ครูได้เสนอแนวทาง
พัฒนา ควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้
บรหิาร และครเูพือ่กำาหนดระเบยีบแนวปฏบิตัเิกีย่ว
กับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษา จัด
ให้มีการวัด และประเมินผลอย่างเป็นระบบมีการ
จดบันทึกรายงาน และนำาผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ และควรจัดให้มี
การอบรมเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
เป็น (กรมวิชาการ. 2545)

2.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พบว่าครูได้เสนอแนวทางพัฒนาเข้า
มามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับการใช้สื่อนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยี ทำาให้การ
ใชส่ื้อเทคโนโลยยีงัไมเ่ตม็ทีย่งัไมเ่กดิประโยชนเ์ทา่ที่
ควร พร้อมทั้งสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีมีราคา
แพงจงึตอ้งอาศยัความรว่มมือจากทุกๆ ฝา่ยในการ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ ผลติ และใชส้ือ่ เพือ่ใหเ้กดิ

ประโยชนสู์งสุดแกผู่เ้รยีนโดยแทจ้รงิจากความสำาคญั
ดังกล่าวครูในอำาเภอสอยดาวจึงเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังกล่าว

2.5 ดา้นการพฒันาแหลง่เรียนรู้ พบวา่ครู
ไดเ้สนอแนวทางพฒันา ควรสนบัสนนุงบประมาณ
ในการพัฒนา และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ควรดำาเนิน
การสำารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาชุมชน 
ท้องถิ่น และควรดำาเนินการจัดตั้ง และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่
เป็นกระบวนการ (Process of Learning) การ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) 
ท้ังการของคนในชุมชนท่ีมีแหล่งเรียนรู้ของตนเอง
อยู่แล้ว และการเรียนรู้ของคนอื่นๆ ทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นแหล่งกิจกรรม 
แหล่งทัศนศึกษาแหล่งฝึกงาน และแหล่งประกอบ
อาชีพของผู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย และฝึก
อบรม เปน็องคก์รเปดิ ผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ได้อย่างเต็มท่ี และท่ัวถึง สามารถเผยแพร่ข้อมูล
แก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง ประหยัด และสะดวก มีการเชื่อมโยง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีสื่อประเภทต่างๆ 
ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนา
อาชีพ แต่งบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยว
กบัแหลง่เรยีนรูม้จีำานวนจำากดั ทกุสว่นควรใหค้วาม
ร่วมมือในการจัดสรรงบประมาณผู้บริหาร และครู
ตอ้งตระหนกัถงึความสำาคญัของแหลง่เรียนรู้ทัง้ใน 
และนอกโรงเรยีน พรอ้มทั้งสำารวจ และจัดทำาคูม่ือ
แหล่งเรยีนรู ้จากความสำาคญัดงักล่าวครใูนอำาเภอ
สอยดาวจงึเสนอแนวทางในการแกป้ญัหาดา้นการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว

2.6 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่าครูได้
เสนอแนวทางพัฒนา ควรจัดให้มีการประชุมเชิง
ปฏบิตักิารแกผู่บ้รหิาร และครผููส้อนในเรือ่งเทคนคิ
และวิธีการนิเทศ ควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้มีความพร้อมใน
การจดัการเรยีนการสอน และผูบ้รหิารและคร ูควร
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ตระหนกัและใหค้วามสำาคญักบั การนเิทศการศกึษา 
ท้ังนี ้เนือ่งจากการนเิทศเปน็หนา้ทีข่องโรงเรยีนทีจ่ะ
ต้องปรับปรุงการสอน ให้ความช่วยเหลือโดยตรง
กับครู ในการการพัฒนาหลักสูตรการให้บริการ
ทางวิชาการ การพัฒนากลุ่มและการทำาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อนำาข้อมูลมาปรับปรุงการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น (Glickman. 1985 อ้างอิงใน 
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์. 2546: 11) การนิเทศจึง
เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง ในการให้
คำาแนะนำา ช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาและ
การชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูผู้สอน 
ใหส้ามารถพฒันาปรบัปรงุตวัครแูละนักเรยีนตลอด
จนการจดักจิกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียน สภาพ
การเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการ
ศึกษาที่พึงประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน และ
หลกัสตูร แตโ่รงเรยีนขาดการวางแผนเก่ียวกับการ
นเิทศ ไมม่ขีัน้ตอนในการปฏบิตัทิีแ่นน่อน รวมทัง้ยงั
ขาดบคุลากรผูร้บัผดิชอบในการดำาเนนิการโดยตรง 
จึงมีความต้องการให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการ จัดทำาแผนดำาเนินงานการนิเทศ
อยา่งเปน็ระบบ มคีวามตอ่เนือ่ง ชดัเจน สะดวกตอ่
การนำาไปปฏิบัติมีการกำาหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง
เพื่อ ดำาเนินการ นิเทศ กำากับ ติดตาม ดูแล และ
ประเมนิผลอยา่งสม่ำาเสมอ ขอ้มลูสาระสนเทศจาก
การนเิทศจะชว่ยปรบัปรงุสง่เสรมิประสทิธภิาพการ
สอนภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น พร้อมท้ังให้ความรู้
เกี่ยวกับการนิเทศให้แต่ละฝ่ายมีความเข้าใจตรง
กัน เพื่อที่จะนำาข้อมูลสาระสนเทศ จากการนิเทศ
มาใช้ในการแก้ไขพัฒนากระบวนการเรียนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนจากความสำาคัญดัง
กลา่ว ครใูนอำาเภอสอยดาวจงึเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้านการนิเทศการศึกษาดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ควรจดั ทำาโครงสรา้งหลกัสตูรและสาระการเรยีนรู้
ตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งกับวิสยัทศัน ์ภารกิจ เปา้หมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชื่อมโยงและสอดคล้อง
ในภาพรวมทั้งหมดนำาผลการนิเทศมาแก้ปัญหา 
การนำาหลักสูตรไปใช้และการรวบรวมขอ้มลู สาระ
สนเทศด้านวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำา
หลักสูตรสถานศึกษา

2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่ง
เสรมิใหม้กีารพฒันาครเูพือ่พฒันากระบวนการเรยีน
รู้ตามความเหมาะสม ครูและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การกำาหนดเป้าหมายของการนำาหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการ
นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ 
โดยเนน้การนเิทศแบบมสีว่นร่วมแบบกัลยาณมติร

3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอนผลการเรียน จัดทำาเอกสารคู่มือระเบียบ
ว่าด้วยการวัดประเมินผลให้ครูได้ศึกษา กำาหนด
ระเบยีบแนวปฏบิตัทิีเ่ก่ียวกับการวัดผลและประเมิน
ผลของสถานศึกษาและนำาผลจากการประเมินผล
การเรยีนมาวเิคราะหร์ว่มกบัครเูพือ่วางแผนพฒันา

4. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาติดตามประเมินผลงานด้านการวิจัยเพื่อ
พฒันาคณุภาพการศกึษาสูเ่สรมิใหค้รมูคีวามรูค้วาม
สามารถด้านการวิจัยเป็นครูพี่เลี้ยงในการทำาวิจัย
ของครูอื่นและส่งเสริมให้ครูจัดทำาวิจัยในชั้นเรียน

5. ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ในการจัดตั้งศูนย์บริการซึ่งการเรียนรู้ จัดหาสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านวิชาการ 
และติดตามประเมินผลการพัฒนา และการใช้สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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6. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดทำา
เอกสารเผยแพรแ่หลง่เรยีนรูเ้ป็น หาทางช่วยเหลอื
และแกไ้ขปญัหาในการดำาเนนิงานการใชแ้หลง่เรยีนรู ้
และ สนบัสนนุใหมี้การจดักจิกรรมสง่เสรมิหลกัสตูร
ในการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารวิจยัเกีย่วกบัการพัฒนาสาระ
การเรยีนรูห้ลกัสตูรสถานศกึษา (หลกัสตูรทอ้งถิน่) 

ของครูโรงเรียนในเขตชัยภูมิ

2. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัรูปแบบการพฒันา
สือ่นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษาของครู
ในเขตชัยภูมิ

3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการ
พฒันากระบวนการนเิทศการศกึษาภายในโรงเรยีน
ในเขตชัยภูมิ 
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