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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการ
จำาเป็นของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต1 และ 2) พัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร
และครหูวัหนา้งานวิชาการสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต1 จำานวน 156 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยัคอื แบบสอบถามสภาพปจัจบัุน และแบบสอบถามสภาพ
ที่พึงประสงค์ ของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความสำาคัญจำาเป็นและความต้องการพัฒนาแนวทาง 
การบริหารงานวิชาการ เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศ
การศกึษา ดา้นการพฒันาสือ่ และนวตักรรม ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ดา้นการพฒันาหลกัสตูร
สถานศึกษา และด้านการวัดผล ประเมินผล 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
เล็กสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด้านการวัดผล ประเมินผล การเรียนการสอนโดยเน้นความ
แตกต่างรายบุคคล สถานศึกษามีการจัดฝึก

อบรมใหค้วามรู ้มกีารตดิตามเพือ่พฒันาระบบและกระบวนการนเิทศงานวชิาการ ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษากำาหนดให้ครูทุกคนต้องผลิต และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้บริหารกำาหนด
ให้ครูเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ สถาน
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ศกึษาพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาโดยเกดิจากการมสีว่นรว่มของทกุฝา่ย ทัง้คร ูผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน และสถานศึกษากำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาขนาดเล็ก

Abstract

This research aimed to 1) study the current condition, desirable condition and the 
necessity of academic administration Guidelines for Small Educational Institutions under the 
Surin Primary Educational Service Area Office1 and 2) Develop of Academic Administration 
Guidelines for Small Educational Institutions under the Surin Primary Educational Service 
Area Office1. The sample groups in this research were 156 administrators and teachers, 
academic supervisors of small educational institutions under the Surin Primary Educational 
Service Area Office1. The tools used in this research were Current condition questionnaire 
and a desirable condition questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, 
mean and standard deviation and the Pearson correlation coefficient.

The results of the research were as follows: 1) Current condition and desirable  
condition were at a high level. Importance, necessity and need to develop academic  
management guidelines, were is order as follows: Instructional Management, Educational 
Supervision, development of media and innovation, development of learning processes, 
development of educational institutions curriculum and the assessment 2) the academic 
administration guidelines of small educational institutions under the Surin Primary Educational 
Service Area Office 1, consisted teaching and learning management ; Educational Supervision 
media development of innovation, development of learning processes, Development of the 
learning process Development of educational institutions curriculum and in the measurement 
and assessment of results, Teaching and learning with an emphasis on individual differences,  
Educational institutions provide training to educate, Follow up to develop a system of  
academic supervision process, School administrators require all teachers to produce and use 
innovative media and technology for education, The administrators always require teachers 
to attend training to enhance their knowledge for personnel to develop themselves to their 
full potential educational institutions develop the educational institution curriculum from the 
participation of all parties, including teachers, parents, basic education institution committee, 
students and schools have clearly defined guidelines for the evaluation and evaluation of 
educational institutions.

Keywords: Guideline development, Academic Administration, Small educational institutions
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บทนำา

การศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเป็นระบบการ
ศึกษาที่มีความสำาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม 
และสรา้งชาต ิเปน็กลไกหลกัในการพฒันากำาลงัคน
ใหมี้คุณภาพสามารถดำารงชวีติอยูร่ว่มกบับคุคลอืน่
ในสงัคมไดอ้ยา่งเปน็สขุในกระแสการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการ
ศึกษามีบทบาทสำาคัญในการสร้างความได้เปรียบ
ของประเทศเพือ่การแขง่ขนัและยนืหยดัในเวทโีลก
ภายใตร้ะบบเศรษฐกจิและสงัคมท่ีเป็นพลวัตประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก จึงให้ความสำาคัญและทุ่มเทกับการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ภมูิภาค และของ
โลก ควบคูก่บัการธำารงรกัษาอตัลกัษณข์องประเทศ
ในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญกับการ
จัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความ
สามารถของคนไทยใหม้ทีกัษะ ความรูค้วามสามารถ 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพฒันาประเทศ ภายใตแ้รงกดดนั
ภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดัน
ภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้อง
เผชิญ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมไทย
เปน็สงัคมคณุธรรม จรยิธรรม และประเทศสามารถ
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกทัง้ในปจัจบุนัและอนาคตโดยการเปลีย่นแปลง
ทีส่ำาคญัและส่งผลกระทบต่อระบบการศกึษา ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนั้น การ
ศึกษาไทยนอกจากจะต้องตอบโจทย์ประเทศแล้ว 
ยงัตอ้งตอบโจทยก์ารศกึษาของโลกดว้ย ซึง่ดไูดจ้าก
บริบทใหญ่ ได้แก่ สภาพปัญหาและความต้องการ 
นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ทิศทางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) และทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2574) ก็จะพบว่า มุ่งเน้นไปที่การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล และลดความเหลือ่มล่ำาอยา่งทัว่ถงึ ผลติ
และพฒันากำาลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และรองรับการพัฒนาประเทศ โดยการปฏิรูปการ
ศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการ
ศกึษาของโลก (สำานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา
กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 1)

การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของ
สถานศึกษา มีขอบข่ายกว้างขวาง มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานทุกด้านของสถานศึกษา ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม การทำาความเข้าใจเพื่อสร้างจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษาจึงเป็นความ
สำาคัญอันดับแรกของการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานวิชาการต้องตระหนักในความสำาคัญ 
และสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบญัญตักิารศกึษา มาตรฐานการศกึษาของ
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศกึษาแหง่ชาต ิโดยกระบวนการบรหิารงาน
วิชาการ ประกอบด้วยการวางแผนการบริหารงาน 
การกำาหนดยทุธศาสตรก์ารนำาแผนการบรหิารงาน
วิชาการสู่การปฏิบัติ การนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
ผลงานวิชาการ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะ
ผูน้ำาทางวชิาการมบีทบาทสำาคญัในการพฒันาความ
เป็นผู้นำาทางวิชาการ ในบทบาทการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการบริหารงานวิชาการ และ
บทบาทการพัฒนาสถานศึกษาด้านวิชาการ การ
บริหารงานวิชาการเป็นการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะ 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้
ไดผ้ลดแีละมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสดุกบั 
ผู้เรียน สถานศึกษาคือแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญที่สุด 
ของการจดัการศกึษา ซึง่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้
ของผู้เรียน เม่ือจะเปรียบเทียบสถานศึกษาด้าน
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คณุภาพและมาตรฐาน จำาเปน็จะตอ้งเปรยีบเทยีบ
กันในเรื่องของงานวิชาการ (ทัสนี วงศ์ยืน. 2555: 
1-4) ดงันัน้การบรหิารสถานศกึษาและการบรหิาร
งานวิชาการจึงเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวถึง และเกี่ยว
พันกันไปไม่มีท่ีสิ้นสุด เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพมี
ความสำาคัญตอ่การพฒันาผูเ้รยีนดา้นความรูค้วาม
สามารถและทักษะเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอน

สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สรุนิทร์ เขต 1 ได้ดำาเนนิงานเพือ่สนองนโยบายการ
จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2550 โดยได้กำาหนดกลยุทธ์สำาคัญ
ในการดำาเนินการ คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทกุคนให้ไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอยา่งทัว่ถงึและ
มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพที่เท่าเทียมกัน ในการ
พัฒนาคณุภาพการศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
การจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
การพฒันายกระดบัคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็เปน็
นโยบายสำาคัญประเด็นหนึง่ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
เพื่อเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการ
ศึกษาขัน้พืน้ฐานแกป่ระชากรวัยเรยีนใหท้ัว่ถงึอยา่งมี
ประสทิธิภาพซึง่ผู้เรยีนเป็นผลผลิตจากกระบวนการ
จัดการศึกษา จะต้องให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
ได้กำาหนดไว้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ให้มปีระสทิธิภาพ จะนำาไปสูก่ารยกระดับคณุภาพ
มาตรฐานการศกึษาในระดบัสากล (สำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1. 2562: 
1) โรงเรยีนขนาดเลก็มจีำานวนมากและมแีนวโนม้สงู
ขึน้ทุกปี เน่ืองจากประชากรวยัเรยีนมจีำานวนลดลง
และความนยิมของผูป้กครองทีต้่องการสง่บตุรหลาน
ไปเรียนในเมืองทำาให้การจัดการศึกษาไม่สามารถ

สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ  
เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจำากัด 
ด้านการใช้ครูไม่ครบชั้นเรียน และขาดแคลน 
สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพทาง 
การศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีโรงเรียน
ในสังกัด จำานวน 292 แห่ง ใน 6 อำาเภอ แบ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก 131 แห่ง (สำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1. 2562: 28) 
ในการนีส้ำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
สรุนิทร ์เขต 1 ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของภารกจิ
ในการดำาเนินงานด้านวิชาการให้สนองนโยบาย
ที่สำาคัญ ได้กำาหนดกิจกรรมการพัฒนายกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นผลผลิตจากกระบวนการจัดการศึกษา
ให้มคุีณภาพ โดยคำานึงถึงคุณภาพทางวิชาการเปน็
สำาคญัทีจ่ะตอ้งเพยีงพอและมคีณุภาพ กระบวนการ
บริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตอ้งมปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะใหค้วามสำาคญั
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ซึ่ง
พบวา่ยงัมปีญัหาในหลายดา้น (สำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1. 2562: 28) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักัดสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสรุนิทรเ์ขต 1 ในดา้นสภาพ
ปจัจบุนัของการบริหารงานวชิาการของสถานศกึษา
ขนาดเลก็ และแนวทางการบรหิารงานวชิาการของ
สถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ว่าโรงเรียนมี
สภาพการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาด
เลก็เปน็อยา่งไร และมสีภาพการดำาเนนิงานอยา่งไร
ในสถานศึกษาที่มีผู้บริหาร ครูวิชาการ เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลแก่หน่วยงานต้นสังกัดในการวางแผน
หรือเปน็แนวทางสนบัสนนุให้สถานศกึษาในสงักัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
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เขต 1 ดำาเนนิงานการบรหิารวิชาการให้ครอบคลมุ
งานวิชาการทั้ง 17 ด้าน ตามกรอบแนวคิดในการ
บรหิารงานวชิาการของกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่จะ
ได้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัเปน็แนวทางสำาหรบั
การบรหิารงานวชิาการใหป้ระสบผลสำาเรจ็ยิง่ขึน้ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงคแ์ละความต้องการจำาเปน็ของการบรหิารงาน
วชิาการของสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วชิาการของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

วิธีดำาเนินการวิจัย

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) มกีารดำาเนินการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 ก�รศึกษ�สภ�พปัจจุบัน 
สภ�พที่พึงประสงค์และคว�มต้องก�รจำ�เป็น
ของก�รบริห�รง�นวิช�ก�รของสถ�นศึกษ�
ขน�ดเล็กสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
ประถมศึกษ�สุรินทร์ เขต 1

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 1 ประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศกึษาจำานวน 
131 คน ครูวิชาการสถานศึกษาจำานวน 131 คน 
รวมทั้งหมด 262 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์

เขต 1 ประกอบไปดว้ย ผูบ้รหิารสถานศกึษาจำานวน 
78 คน ครวิูชาการสถานศกึษาจำานวน 78 คน รวม
ทั้งหมด 156 คน ได้มาโดยการใช้ตารางสำาเร็จรูป
ของ Krejcie and Morgan Morgan และใชว้ธีิการ
สุ่มแบบชั้นภูมิ (ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2561: 44-45)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ประกอบดว้ย การทำางานในตำาแหนง่
ปัจจุบัน ศูนย์เครือข่ายบริหารสถานศึกษา 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความ
ตอ้งการจำาเปน็ในการบรหิารงานวชิาการของสถาน
ศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ของลิเคิร์ท บุญชม ศรีสะอาด (2545: 74) โดยใช้
ค่าความคิดเห็นมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด

2.2 การสรา้งและการหาคณุภาพเครือ่งมอื

ผูว้จิยันำาแบบสอบถามฉบบัรา่งใหผู้เ้ชีย่วชาญ
พจิารณาใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของ
ข้อคำาถาม โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item-
Objective Congruence) โดยคัดเลือกข้อคำาถาม
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6-1.0

ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน ประกอบด้วย 
1) รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 2) นางสายหยาด 
จันทร์คูเมือง 3) นายเทพฤทธิ์ เทพวิริยะพงศ์  
4) นางสาวภัทรียา ทองงาม 5) นายสัมพันธ์  
ภูหินกอง

ผู้วิจัยหาค่าคุณภาพเครื่องมือโดย 1) นำา
แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการตรวจสอบความ
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เทีย่งตรงและผา่นการพจิารณาจากอาจารยท์ีป่รึกษา
วทิยานพินธแ์ลว้ นำาไปทดลองใชก้บัผูบ้รหิารและครู
วชิาการทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 30 คน แลว้จดั
ทำาแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์และนำาไปเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตัวอย่าง

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.3.1 ผูว้จิยัดำาเนนิการทำาหนงัสอืจาก
ตน้สงักดัถงึผูอ้ำานวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อขออนุญาต และอำานวย
ความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง

 2.3.2 นำาแบบสอบถามในรูปแบบที่
อยู่เว็บไซต์ และคิวอาร์โค้ดพร้อมหนังสือขอความ
รว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม จดัสง่ไปยงัสถาน
ศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านระบบรับส่งหนังสือ
ราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสำานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

2.4 การจดักระทำาและการวเิคราะหข์อ้มลู 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดย ดังนี้

 ตอนที ่1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลู
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 

 ตอนท่ี 2 สภาพปัจจุบัน สภาพท่ี 
พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก

ระยะท่ี 2 ก�รพัฒน�แนวท�งก�ร
บริห�รง�นวิช�ก�รของสถ�นศึกษ�ขน�ดเล็ก 
มีขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาหน่วยงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี จำานวน 3 แห่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูหวัหน้างานวชิาการสถานศกึษา รวม 
จำานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาแนวทางการบรหิาร
งานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการ

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลจากการศกึษาสถาน
ศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practice) มา
สรุปหลอมรวมตามประเด็นขององค์ประกอบทั้ง 
6 ด้านของการบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษา
ขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ข้ันตอนที่ 3 การประเมินแนวทางการ
บรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 1 โดยผูท้รงคณุวฒุใินการประเมนิแนวทางการ
บรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 1 จำานวน 7 คน 

1. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยการประเมิน
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของแนวทาง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัขอหนงัสอืราชการขอความอนเุคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากต้นสังกัด ถึงผู้ทรง
คุณวุฒิ พร้อมทั้งจัดส่งเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

3. การจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล

ผู้วิจัย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
สมบรูณข์องแบบประเมนิท่ีไดร้บัคนื ทำาการบนัทึก
ข้อมลูเพ่ือนำาไปวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติ ิแลว้
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยการหาค่า
เฉล่ียและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยกำาหนดเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 
2553: 35) จากระดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด

ผลการวิจัย

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัการบรหิาร
งานวขิาการของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัสำานกังาน
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เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 โดย
รวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พิจารณาเปน็รายดา้นพบ
วา่ อยูใ่นระดบัมากทัง้ 6 ดา้น ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มาก
ที่สุดคือ ด้านการวัดผล ประเมินผล ส่วนด้านที่มี
คา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุคอืดา้นการจดัการเรยีนการสอน

2. ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การ
บรหิารงานวขิาการของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกดั
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านการพัฒนา
สื่อ และนวัตกรรม

3. ผลการศึกษาความสำาคัญจำาเป็นและ
ความตอ้งการพัฒนาแนวทางการบรหิารงานวชิาการ
ของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักัดสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์เขต 1 คา่ PNI

Modified
 

มคีา่เท่ากบั 0.06 เรยีงลำาดบัผลตา่งจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการ
นเิทศการศกึษา ดา้นการพฒันาสือ่ และนวตักรรม 
ดา้นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ดา้นการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล

4. แนวทางการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ตามความ
สำาคัญจำาเป็นและความต้องการพัฒนา

4.1 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนแนวทาง
การพฒันา คอื 1) สถานศึกษากำาหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนโดยครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นความแตกต่างรายบุคคล 2) ครู
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
นักเรียนกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณ
าการกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 3) ครู
มีบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียนรายบุคคลเป็น
ระยะ 1 สปัดาห์ และ 1 เดอืน รายงานตอ่ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา 4) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ และ 5) 
ผู้บริหารสรา้งเสรมิบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน

4.2 ด้านการนิเทศการศึกษา แนวทาง
การพัฒนา คือ 1) สถานศึกษามีการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ มีการติดตามเพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ 2) ผู้บริหารจัด 
ใหม้คีรพูีเ่ลีย้งทีเ่ชีย่วชาญดา้นการสอนเปน็ทีป่รกึษา 
ให้กับครูที่ด้อยประสบการณ์ด้านการสอน  
3) ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้แก่ครูและ 
ผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายใน 

4.3 ด้านการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา
กำาหนดให้ครูทุกคนต้องผลิต และใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) ผู้บริหาร และครู
ศึกษา สำารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดหา 
การเลือก การใช้และประเมินผลสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3) ผู้บริหารจัดสร้าง
แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีความสะดวก
และพร้อมใช้ 

4.4 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
แนวทางการพัฒนา คือ 1) ผู้บริหารกำาหนดให้
ครูเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ เพื่อ
ให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
2) ผู้บริหารประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
และชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 3) ผู้บริหารวางแผนการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

4.5 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนา คือ 1) สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทกุฝ่าย ทัง้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน 2) สถานศึกษามีการ
ปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรแกนกลางโดยคำานึงถึง
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บริบทของท้องถิ่นรอบๆ สถานศึกษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ควรแก่การส่งเสริมอนุรักษ์ 3) ผู้บริหาร
มีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำาหลักสูตร และการนำา
หลักสูตรไปใช้ 

4.6 ด้านการวัดผล ประเมินผล แนวทาง
การพัฒนา คือ 1) สถานศึกษากำาหนดแนวปฏิบัติ
เกีย่วกบัการวดัผลและประเมนิผลของสถานศกึษา
ไว้อย่างชัดเจน 2) ครูจัดทำาแผนการวัดผลและ
ประเมนิผลแต่ละรายวชิาใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน
การศกึษา สาระการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 3) สถานศึกษาเน้นการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนตามสภาพจริง

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันการ
บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสรุนิทร ์
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถาน
ศึกษาผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน 
และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง
หลักสตูรสถานศกึษา สถานศกึษามรีะบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ได้กำาหนดไว้  
ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ 
คิดเป็นทำาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถาน
ศึกษามีส่วนร่วมในวางแผน และกำาหนดนโยบาย
ของสถานศึกษา สถานศกึษามกีารกำาหนดหลกัการ 
และรูปแบบการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน ครูมีการเตรียมเนื้อหา การฝึกทักษะ การ
จัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน และการจัด
สภาพแวดลอ้มในกระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอยา่ง
จริงจัง ผู้บริหารให้ความสำาคัญและอำานวยความ
สะดวกต่อการเตรียมเนื้อหา และผู้บริหารส่งเสริม
ใหค้รผูลติ พฒันาสือ่นวตักรรม แลว้นำาไปใชใ้นการ
เรยีนการสอน ผูบ้รหิารจดัหาส่ือและเทคโนโลยีเพือ่

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน
ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของเมตตา ภัทราภรณ์
ไพบลูย ์(2556: 68) ไดศ้ึกษาเรื่อง การศึกษาการ
บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักัดสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1 ผล
การศกึษาพบวา่การบริหารงานวชิาการของโรงเรียน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
จันทบุร ีเขต 1 โดยรวมอยูใ่นระดับมาก นอกจากนี้
งานวิจัยของนิรัชกร ทองน้อย (2556: 254-258) 
ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา 
แลว้พบวา่สภาพการบริหารงานวชิาการในโรงเรียน
ประถมศกึษากอ่นการพฒันาระบบโดยภาพรวม มี
การดำาเนินงานอยู่ในระดับมาก อีกด้วย

2. ผลการศกึษาพบวา่สภาพทีพ่งึประสงค์
การบรหิารงานวชิาการของสถานศกึษาโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากสถานศึกษามี
โครงสร้างและสาระของหลักสูตรสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม สถาน
ศึกษาประสงค์ให้มีระบบการประกันคุณภาพการ
ศกึษาตามมาตรฐานทีไ่ดก้ำาหนดไว ้ผูบ้รหิารมคีวาม
ประสงค์ให้มีการจัดระบบกระบวนการให้ข้อเสนอ
แนะภายในสถานศึกษา ผู้บริหารประสงค์ให้มีการ
กำาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยสถานศึกษา
ต้องการกำาหนดขั้นตอนวิธีการท่ีดำาเนินการเก่ียว
กบักระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ผูบ้รหิารตอ้งการ
ประสานความรว่มมอืในการผลติสือ่ และนวตักรรม
ในการจดัการเรียนรู้ สถานศกึษามีความประสงค์ท่ี
จะศกึษา สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ ขนษิฐา ชนะศร ี
(2559: 60) ศกึษาเก่ียวกับการพฒันาแนวทางการ
ดำาเนนิงานวชิาการสำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอด็ 
เขต 2 ซ่ึงพบวา่ สภาพท่ีพงึประสงคก์ารดำาเนนิงาน
วิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
อยู่ในระดับมาก อีกทั้ง อัตพร อุระงาม (2560: 
67) ซึง่ไดศ้กึษาการพัฒนาแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แล้วพบว่า
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการ
ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกัน

3. ผลการศกึษาพบวา่ความสำาคญัจำาเปน็
และความตอ้งการแนวทางการบริหารงานวชิาการ
ของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักัดสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสรุนิทร ์เขต 1 โดยเรยีงลำาดบั
ตามความสำาคญัจำาเปน็และความตอ้งการแนวทาง
พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก  
ผู้บรหิารมกีารสรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการและวชิาชพี
ภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ดา้นการพฒันาสือ่ และ
นวัตกรรม เนื่องจาก ผู้บริหารต้องมีการประสาน
ความร่วมมือในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
เน่ืองจาก ครูผู้สอนต้องพัฒนาเนื้อหา กิจกรรม
ฝึกทักษะ และสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ ด้านการ
นิเทศการศึกษา เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องมีการจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มี
คุณภาพทั่วถึง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจาก ผู้บริหาร
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน และมีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ให้สถานศึกษามีโครงสร้างและสาระ
ของหลักสูตรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม และด้านการวัดผล ประเมิน
ผล เนื่องจาก ผู้บริหารต้องมีการกำาหนดระเบียบ 
แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับงาน
วจิยัของ ขนษิฐา ชนะศร ี(2559: 70-71) จากการ
ศึกษาการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานวิชาการ
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กสงักดัสำานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยพบว่า 
ความสำาคัญจำาเป็นและความตอ้งการพฒันาแนวทาง
การดำาเนินงานวิชาการสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ดังนี้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศกึษามคีวามสำาคญัจำาเปน็และความตอ้งการ
พัฒนามากที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาและ
สง่เสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรู ้ดา้นการวดัผลประเมนิผล
และเทยีบโอนผลการเรยีน อกีทัง้งานวจิยัของ อตัพร 
อุระงาม (2560: 86-87) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนา
แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 แล้วพบว่า ความต้องการจำาเป็น 
(PNI

modified
) 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่ดา้นการนเิทศการ

ศึกษา ดา้นการแนะแนว และดา้นการพฒันาระบบ
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ตามลำาดบั 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

การวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาแนวทาง
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 เป็นการพัฒนาแนวทางที่เน้นการ
บริหารงานวิชาการตามขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการทั้ง 6 ด้าน เป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้
ทำาการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รวมทั้งคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ชุมชน ควรได้นำาไปเป็นแนวทางในการช่วย
พฒันางานวชิาการในสถานศกึษาของตนเอง อนัจะ
ชว่ยใหเ้ป็นการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนไดอ้ย่างเตม็
ทีแ่ละเปน็การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนให้
สงูข้ึนด้วย ซึง่สามารถจำาแนกแนวทางในการพฒันา
งานวิชาการออกเป็นรายด้านดังต่อไปนี้
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1.1 ดา้นการจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหาร
ควรสร้างเสริมบรรยายกาศและสภาพแวดล้อม 
ใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนรู ้และการจดัการเรยีนการสอน

1.2 ด้านการนิเทศการศกึษา สถานศกึษา 
มกีารจดัฝึกอบรมใหค้วามรู ้มกีารตดิตามเพือ่พฒันา
ระบบ และกระบวนการการนิเทศงานวิชาการ

1.3 ด้านการพัฒนาส่ือ และนวัตกรรม  
ผู้บริหารสถานศึกษากำาหนดให้ครูทุกคนต้องผลิต 
ใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

1.4 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
ผู้บริหารกำาหนดให้ครูเข้ารับการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ

1.5 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งครู ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และนกัเรยีน

1.6 ด้านการวัดผล ประเมินผล สถาน
ศึกษากำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และ
ประเมินผลของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศกึษาแนวทางการจดัเนือ้หาสาระ
และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนสำาหรับครูผู้สอน

2.2 ควรศึกษาการแนวทางพัฒนาให้ 
ผู้บริหารสถานศกึษามีการจดัการนเิทศภายในสถาน
ศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ

2.3 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ให้ผู้บริหาร และครูศึกษา สำารวจ วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา การจดัหา การเลอืก การใชแ้ละประเมนิผล
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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