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แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

Administration Guidelines for Academic Administrationof SmallSecondary 
Schoolunder the Secondary Educational Service Area Office 40 

 
นัฐวุฒิชัยนอก1 

 
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
คือ 1) ศึกษาปัญหาทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ
และครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 186 คน จากประชากรท้ังหมด  360  คน 18 
โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เท่ียงเท่ากับ .76 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) นําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยการจัดสนทนากลุ่มโดยผู้เช่ียวชาญจํานวน 7 คน   

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในอันดับปานกลาง ซ่ึงอันดับสูงสุด 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และอันดับตํ่าสุดได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ส่วนแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี 1)ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นําผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามความเหมาะสมและต่อเนื่องสมํ่าเสมอ 2)ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามสาระและหน่วยการ
เรียนรู้ที่กําหนดในหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 3)ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียนสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผลและประเมินผล โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติ และผลงาน 4)ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตลอดจน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถาบัน บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน 5)ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มี
การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและ  
6)ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการ
ร่วมกันกําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
คําสําคัญ: บริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 40 
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Abstract 
 This research has purposes for study problems and present about the 
educational management of secondary education service area office 40. It consists of 
2 steps. The first one is studying problems that concerning with educational 
management of a small secondary school at secondary education service area office 
40. Representative group for this research are directors, heads of educational section 
and teachers of small secondary schools. So, they are 186 people from 360 citizens, 
18 schools. The tool that was used to keep information is the 5 levels questionnaire. 
The reliability is 7.6; analyze the information by basic statistics such as frequency 
value, percentage, average and standard deviation. Second, to present the way for 
educational management of the small secondary school of secondary education 
service area office 40 by organize the group of discussion about 7 professionals. 
 The result discovers the problems for educational management of the small 
secondary school of secondary education service area office 40. The overall image is 
middle value. So the highest is the development of the school syllabus. The lowest 
is the development of studying procession. However, the way for educational 
management of the small secondary school of secondary education service area 
office 40 consists 6 parts. 1) First, to develop the school syllabus. The school should 
support to take the result of supervision, follow and evaluate and improve it and 
usually develop the school syllabus by suitability. 2) Second, develop the studying 
procession, the school should support the teacher to make teaching plans that 
concern method and learning unit in the syllabus as the learner is the most 
important. 3) Third, the evaluation and transference. The school should support the 
teacher to evaluate by emphasize the real situation from the student’s procession 
and works. 4) Later, the research for develop the studying’s quality. The school 
should coordinates for the education, analyze, research including publicize the 
research or develop the teaching’s quality and educational works with institution, 
organization and other. 5) Supervision for education. The school should support to 
organize the educational supervision’s system and teaching in the school continually. 
6) Develop the guarantee of the school’s quality system continually. The school 
should support to coordinate for specify the evaluate criterion, success’s goal of the 
school by educational standard. 
Keywords: Academic Administration, Small Secondary School, Secondary Educational 
Service Area Office 40 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

 Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



399 
 

 งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เป็นหัวใจของการจัดการศึกษา ซ่ึงท้ังผู้บริหาร 
สถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสําคัญและมีส่วน
ร่วมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการจัดการเรียน  การสอนเป็น
หลัก ซ่ึงโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา  ดังน้ัน ครูจะต้องทํา
หน้าท่ีในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ซ่ึงงาน
วิชาการท่ีครูจะต้องปฏิบัติจะประกอบด้วยภารกิจหลัก ดังน้ี 1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4)การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5)การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6)การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 7)การนิเทศการศึกษา 8)การแนะแนวการศึกษา 9)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10)การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และ12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลครอบครัวองค์กร
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552,น.6-9) 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
สังกัดมีจํานวนโรงเรียนมัธยมทั้งหมด 39 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 
4 โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 15 โรงเรียนและ โรงเรียนขนาดเล็ก 
18 โรงเรียน ซ่ึงยังมีปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการดังจะเห็นได้จากภาพรวมผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตํ่ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกสาระวิชา โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉล่ีย 17.26 วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉล่ีย 17.77  วิชาศิลปะ ค่าเฉล่ีย 28.90  
วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 29.81 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 32.54 วิชา
ภาษาไทย ค่าเฉล่ีย 38.97 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ค่าเฉล่ีย 40.47 และวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ค่าเฉล่ีย 49.02 ตามลําดับ และภาพรวมผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉล่ียระดับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระวิชา โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 24.35 
วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย 24.92 วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 31.00 วิชาศิลปะ ค่าเฉลี่ย 40.15 วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 42.06 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 42.70 วิชา
ภาษาไทย ค่าเฉลี่ย 50.74 และวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ค่าเฉลี่ย 53.08 ตามลําดับ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40,2554) 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมา การบริหารงานวิชาการ ถือเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการจัดการศึกษา จึงมีความจําเป็นท่ีจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตาม
ขอบข่ายและภารกิจในคู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ โดยสนใจศึกษา 6 ด้าน จากที่กําหนดไว้ 12 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4)
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5)ด้านการนิเทศการศึกษาและ6)ด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเนื่องจากงานวิชาการดังกล่าวเก่ียวข้องกับใกล้ชิดกับการบริหาร
สถานศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาที่มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในหลายด้าน โดยจะ
ศึกษาว่า มีปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาอย่างไรบ้างเพ่ือเป็นการหาแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีจะนํามาใช้ในการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา และเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานระดับสูงในการพิจารณาสนับสนุนในด้านต่างๆให้ประสบ
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวนทั้งสิ้น 360 คน จาก 18 
โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จํานวน 186 คน จาก
ประชากรท้ังหมด 360 คน 18 โรงเรียน จากการกําหนดขนาดตัวอย่างเปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกน 
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศตําแหน่ง ระดับการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์ในการสอน 
และตอนท่ี 2 เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3)การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4)การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5)การนิเทศการศึกษาและ 6)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนดังต่อไปนี้ 
  5  หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการมาก 
  3 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการปานกลาง 
  2 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการน้อย 
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  1 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการน้อยท่ีสุด 
  นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของแต่ละข้อคําถามอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ 
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือตรวจสอบหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดย
คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alfa - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่าความเที่ยง 
0.76 และนําแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่าง
แนวทางท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1)การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2)การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3)การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4)การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5)การนิเทศการศึกษาและ 6)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยนําระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการสูงสุด3 อันดับแรก ในแต่ด้านมาจัดทําเป็นร่าง 
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกําหนดเกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือกทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้มีความเช่ียวชาญ
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารสถานศึกษา และด้านวิชาการที่สามารถพูดคุยโต้ตอบในรูปแบบ
ของการสนทนากลุ่มที่จะแสดงทัศนะสะท้อนถึงประสบการณ์ด้านงานวิชาการได้ดี โดยพิจารณา
ตรวจสอบใน 2 ลักษณะ คือ ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยนําเสนอหากเหมาะสมให้พิจารณาว่าคงเดิม และร่าง
แนวทางที่ผู้วิจัยนําเสนอ หากไม่เหมาะสม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในร่างเพ่ือการ
ปรับปรุงต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม คือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ แปล
ความหมายของระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยมีเกณฑ์ดังต่อไปน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2543, 
น.100) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง ปัญหาการบริหารงานวิชาการมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 –2.49   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 –1.49   หมายถึง  ปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือนําเสนอแนวทางการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 
 1.ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สรุปได้ว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ดังน้ี 

1.1ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กอันดับสูงท่ีสุด 3 อันดับ คือ การนําผล
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสม
และต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์จัดทําหลักสูตร และการจัดทําโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
ท้องถ่ินให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 

1.2ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กอันดับสูงที่สุด 3 อันดับ คือการ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ที่กําหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา เข้ารับการ
อบรม สัมมนาทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1.3ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กอันดับสูงท่ีสุด 3 
อันดับ คือการส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผลและประเมินผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจาก
ประบวนการการปฏิบัติและผลงาน การกําหนดระเบียบ ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษา การจัดทําและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
สามารถวัดผลและประเมินผลผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

1.4ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กอันดับสูงท่ีสุด 3 
อันดับ คือการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถาบัน บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอ่ืน การส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การวิจัยในช้ันเรียนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การ
บริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการ และพัฒนาในภาพรวมของสถานศึกษา 

1.5ด้านการนิเทศการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กอันดับสูงท่ีสุด 3 อันดับ คือการจัดระบบการ
นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา การประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการการนิเทศการศึกษาใน การดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 

1.6ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กอันดับสูงท่ีสุด 3 
อันดับ คือการกําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
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บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา และการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 2.แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40สรุปในแต่ละด้านไว้ได้ดังน้ี 

2.1ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ีคือ 
2.1.1 สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้

หลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเพ่ือทําการประเมินและติดตามผลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ต่อเน่ือง 
ทันสมัย และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอควรมีการจัดทํารายงาน การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

2.1.2 สถานศึกษาควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บรวมรวมข้อมูลบริบทสภาพปัญหาความต้องการของท้องถ่ิน
ชุมชนและสังคม ให้มีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน หรือชุมชน ให้
ความเห็นชอบกับหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดทําข้ึน และร่วมในแสดงความคิดเห็นและการประเมินผล
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

2.1.3สถานศึกษาควรมีการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคมเพ่ือเป็นกรอบการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาก่อน มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือนําข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆมาปรับปรุงกรอบหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนย่ิงข้ึน 
และจัดทําโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น โดยการสอดแทรกความรู้เก่ียวกับ
ท้องถ่ินเข้าไปในวิชาพ้ืนฐานหรือเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 

2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีข้อเสนอแนะดังน้ีคือ 
2.2.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มี

กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ประสานงาน 
กํากับ ติดตามและตรวจสอบ มีนิเทศการสอนอย่างสมํ่าเสมอ และสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนให้เป็นปัจจุบัน 

2.2.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร และทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า
โดยใช้เทคนิคจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดเตรียมสื่อการจัดการ
เรียนรู้ รวมถึงควรจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ครูผู้สอน 

2.2.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานและ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับอบรม สัมมนาทางวิชาการ
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เป็นประโยชน์ซ่ึงกันและกัน เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
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2.3  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนมีข้อเสนอแนะดังน้ีคือ 
2.3.1สถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนดําเนินการวัดผลและประเมินผล ท่ีกระทําไป

พร้อมๆกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามสภาพจริง จากกระบวนการการปฏิบัติ
และผลงาน จัดทําเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลให้เหมาะสมและต่อเน่ือง 

2.3.2 สถานศึกษาควรกําหนดระเบียบ ข้อปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล
ของสถานศึกษาข้ึน ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสพฐ. ส่งเสริมให้งานวัดผลมีฐานข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้นและปรับปรุงข้อมูลให้กระชับ รวดเร็ว แต่ยังคงความถูกต้องตามข้อ
ปฏิบัติ 

2.3.3 ครูผู้สอนควรศึกษาวิธีการจัดทําและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือเลือกใช้รูปแบบท่ีเหมาะสมตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ทันสมัย และสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดอย่างต่อเน่ืองทุกภาคเรียน 

2.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ีคือ 
2.4.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีผลงานวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนการสอน มีเครือข่ายจัดเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ การวิจัยต่างๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ซ่ึงกันและกัน
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.4.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การวิจัยในช้ันเรียน ควรยกย่อง
ชมเชยกับผลงานของครู นํางานวิจัยที่เผยแพร่มาปรับใช้กับการเรียนการสอน จัดให้มีการอบรม 
สัมมนา งานวิจัยก่อนการจัดการเรียนและกําหนดปฏิทินเวลา 

2.4.3 สถานศึกษาควรจัดทําโครงสร้างการบริหารจัดการคุณภาพงานวิชาการและ
พัฒนาในภาพรวมของสถานศึกษาให้มีฐานข้อมูลงานวิจัย หรือท่ีสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจัดสัมมนาเป็น
ระยะเพื่อกระตุ้นให้ครูมีกําลังใจ ในการวิเคราะห์วิจัยงานวิชาการและนําไปสู่การพัฒนาของ
สถานศึกษาอย่างย่ังยืน 

2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา มีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 
2.5.1 สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่นิเทศงานวิชาการ และ

การเรียนการสอน ให้มีการจัดทําเคร่ืองมือที่ใช้ในการนิเทศ และกําหนดปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 

2.5.2 สถานศึกษาควรมีการประเมินผลและมีการบันทึก ในการนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนแต่ละครั้งเพ่ือนําผลการนิเทศไปใช้ปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไปกําหนดเกณฑ์
การประเมิลผลอย่างชัดเจน และมีการติดตามการนิเทศอย่างต่อเน่ือง 

2.5.3 สถานศึกษาควรแผนงานการดําเนินการนิเทศอย่างมีระบบ โดยการจัดทํา
ปฏิทินการนิเทศอย่างเป็นข้ันตอน มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการนิเทศในแต่ละครั้งเพ่ือจัดทํา
เคร่ืองมือประเมินผลการนิเทศอย่างหลายหลายและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ และ
สรุปผลการติดตามหลังการนิเทศ เพ่ือปรับปรุงระบบการนิเทศอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงให้ได้มาถึงคุณภาพ
การออกนิเทศ 
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2.6ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 
2.6.1สถานศึกษาควรมีการประชุมบุคลากร เพ่ือกําหนดเกณฑ์การประเมิน 

เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีคณะผู้รับผิดชอบหรือมอบหมายหน้าท่ีให้รวบรวมจัดเก็บและติดตาม 
จากเกณฑ์การประเมิน ให้ได้มาตามมาตรฐานการศึกษา และควรนําผลการประเมินระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2.6.2 สถานศึกษาควรจะศึกษามาตรฐาน ตัวช้ีวัด ของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและให้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

2.6.3 สถานศึกษาควรจัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้องค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน ศาสนา และประชาชน รับทราบถึงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จากผลการศึกษาผู้วิจัยขอนําประเด็นท่ี
น่าสนใจมาอภิปรายเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 1. ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จากการศึกษาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า โดยภาพรวมปัญหาการบริหารงานวิชาการ
อยู่ในระดับมาก ประเด็นหลักที่พบปัญหาอยู่ในระดับสูงท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ การนําผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษายังขาดการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรท่ีชัดเจน 
ขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ เม่ือมีการจัดทําหลักสูตรแล้วขาดการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรท่ีจัดทําข้ึน ทําให้ในบางคร้ังหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนภาพร พลอยบ้านแพ้ว (2555) พบว่า สถานศึกษามิได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม ครูผู้รับผิดชอบไม่ได้รับ
การช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับการนําหลักสูตรไปใช้และไม่เข้าใจเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย หลักการ
และโครงสร้างและขาดการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อีกท้ังโรงเรียนมีการ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆไม่มากเท่าท่ีควร ผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์วางแผนการจัดทําหลักสูตร
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภายในโรงเรียน 

1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นหลักท่ีพบปัญหาอยู่ในระดับสูงที่สุดอันดับหน่ึง คือ การส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขาดการติดตามและ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ทําให้ครูจัดทําแผนการสอนท่ีมีกิจกรรมยังไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามากนัก และไม่มีระบบนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่องขาดการติดตาม
ผลหลังการนิเทศการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิศาล สุดแก้ว (2557) พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนขาดนโยบายและแนวทางการกํากับ ติดตาม นิเทศการสอน และออกแบบการเรียนรู้ท่ีเป็น
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รูปธรรม ขาดทักษะในเรื่องการให้คําแนะนําวิธีท่ีจะฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการ
เผชิญสถานการณ์ให้กับนักเรียนท่ีหลากหลาย รวมทั้งยังขาดทักษะการส่งเสริมให้ครูนําภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและอาจจะยังไม่มีการส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้
ตามสาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้เท่าท่ีควร 

1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า โดยภาพรวมปัญหา
การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นหลักท่ีพบปัญหาอยู่ในระดับสูงท่ีสุดอันดับหน่ึง 
คือ การส่งเสริมให้ครูดําเนินการวัดผลและประเมินผล โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงจาก
กระบวนการการปฏิบัติและผลงานทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการวัดผลประเมินผลท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่
ดําเนินการโดยการใช้ข้อสอบวัดผลและประเมินผลด้านความรู้ความจําเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าการ
วัดผลประเมินผลในปัจจุบันโรงเรียนจะดําเนินการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ตามที่กําหนด โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้วัดผลซ่ึงอาจเป็นแบบทดสอบท้ังด้านเน้ือหาและทักษะการ
เรียนรู้รายบุคคล โดยมิได้ประเมินการเรียนตามสภาพจริงซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอรทัย  
ปานทอง (2556) พบว่าผู้บริหารเป็นผู้กําหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลการเรียน ทําให้ผลการเรียน 
ไม่เป็นไปตามสภาพจริง การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ครูขาดการพัฒนาในส่วนของ
เคร่ืองมือการวัดผล การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีนํามาใช้ในการวัดผลประเมินผล นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิเชษฐ์ ส่งสุข (2552) พบว่าครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
เคร่ืองมือและวิธีการประเมินด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและประเมินผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพ
จริงจากกระบวนการการปฏิบัติและผลงาน และเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาน้ันๆ  

1.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการบริหารงาน
วิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นหลักท่ีพบปัญหาอยู่ในระดับสูงท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ การ
ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถาบันบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอ่ืน ท้ัง น้ีอาจเป็นเพราะ การวิจัยมุ่งให้ผู้บริหารทําการวิจัยและนําผลการวิจัยมาใช้
ประกอบการตัดสินใจ จึงไม่ค่อยมีการส่งเสริมให้ครูวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเท่าท่ีควรจึงทําให้
ไม่มีเครือข่ายหรือการจัดเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
อรทัย ปานทอง (2556) พบว่า สถานศึกษาไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมให้ครูจัดทําวิจัยในช้ัน
เรียนเพ่ือแก้ปัญหาและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน นอกจากน้ีบุคลากรบางส่วนยังไม่ทําการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาผลการศึกษาอย่างจริงจัง เป็นการทําเพียงเพ่ือให้มีผลงานส่งตามกําหนด ขาดการ
บันทึกเก็บข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัยอีกท้ังสถานศึกษายังขาดครูท่ีมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการวิจัย 

1.5 ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมปัญหาการบริหารงานวิชาการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ประเด็นหลักท่ีพบปัญหาอยู่ในระดับสูงท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ การจัดระบบการนิเทศ
งานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขาดการ
จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน และไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้ อีกทั้งงานของผู้บริหารสถานศึกษามีมากทําให้การปฏิบัติการนิเทศไม่เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง เม่ือมีการนิเทศแต่ไม่มีการรายงานผลการนิเทศหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้ผู้ถูกนิเทศ
ทราบข้อบกพร่องเป็นผลให้ไม่มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
นภาพร พลอยบ้านแพ้ว (2555) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ
กระบวนการนิเทศการศึกษาไม่มากเท่าท่ีควร อีกท้ังตารางไม่เป็นไปตามกําหนดการ ส่งผลให้
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นแบบเดิมๆไม่หลากหลาย นอกจากน้ียัง สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของพิศาล สุดแก้ว (2557) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าในในระบบการ
นิเทศการศึกษา ว่าจะต้องดําเนินการวางแผน ประชุมวางแผนการนิเทศ แต่งต้ังคณะกรรมการ และ
ดําเนินการนิเทศให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

1.6 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
ปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นหลักท่ีพบปัญหาอยู่ในระดับสูงท่ีสุด
อันดับหนึ่ง คือ การกําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การกําหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษา
ในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นต้องมีการประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือทําการศึกษาให้
สอดคล้องตามมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ี ซ่ึงสถานศึกษาบางส่วนขาดการปรึกษาหารือการ
กําหนดเป้าหมายความสําเร็จทําให้ขาดแนวทางการดําเนินการท่ีถูกต้องและชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของพิเชษฐ์ ส่งสุข (2552) พบว่า สถานศึกษาขาดการวางแผนและการกําหนดเกณฑ์การ
ประเมิน เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง เป้าหมายความสําเร็จของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนภาพร พลอยบ้านแพ้ว (2555) พบว่า ครูและ
ผู้บริหารขาดความตระหนักถึงเป้าหมาย ทางโรงเรียนกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาไม่ชัดเจน บุคลากรของโรงเรียนบางส่วนไม่ทราบเกณฑ์ จึงทําให้ขาดแนวทางในการ
ดําเนินการท่ีถูกทิศถูกทาง ท้ังน้ีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายท่ีนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนต้องได้รับรู้เพ่ือการพัฒนาร่วมกันและเพ่ือติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานศึกษาว่าสามารถนําพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้หรือไม่จากเป้าหมายและจุดเน้นการ
พัฒนาดังกล่าวยังไม่มากพอ 

2.แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จากการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการท้ัง 6 ด้าน สรุปได้ดังน้ี 

2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี 
สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเพ่ือ
ทําการประเมินและติดตามผลการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม ทันสมัยและต่อเน่ือง ควรมี
การจัดทํารายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ เม่ือสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไม่ได้ให้ภาคส่วนชุมชน 
ผู้ปกครองหรือนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ทําให้หลักสูตรท่ีออกมาไม่ค่อย
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนมากนัก ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
กัมพล ขันทะวงษ์ (2555) พบว่า สถานศึกษาดําเนินการต้ังแต่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกลับหลักสูตร ดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตร  
นําหลักสูตรไปใช้ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร ปรับปรุง และจัดทํารายงานผล
การจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามลําดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิศาล สุดแก้ว 
(2557) พบว่าผู้บริหารควรจะมีการประชุมช้ีแจงเก่ียวกับหลักสูตรและการนําไปใช้ และมีการจัดให้ครู
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ และควรมีการเสริมสร้าง พัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถ่ินและชุมชน 
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2.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการสอนที่เป็นปัจจุบันโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ฝ่ายวิชาการควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้ดําเนิน
ไปตามหลักสูตรและเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีนิเทศการสอนอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ประสานงาน กํากับ ติดตาม และตรวจสอบท้ังน้ีอาจเป็นเพราะแผนการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีครูใช้ในปัจจุบันอาจไม่ล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการ
พัฒนาข้ึนใหม่ นอกจากนี้การนิเทศการสอนมีขึ้นเพ่ือเป็นการติดตามผลการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอรทัย ปานทอง 
(2556) พบว่า ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย และควรมีการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

2.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีแนวทางการบริหารงาน
วิชาการ ดังนี้ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนดําเนินการวัดผลและประเมินผลท่ีกระทําไปพร้อมๆ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ โดยกําหนดลงในแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น จาก
ช้ินงาน จากการปฏิบัติ จากแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น และควรส่งเสริมให้ ครูผู้สอนจัดทําเคร่ืองมือใน
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงให้เหมาะสมและต่อเนื่อง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองมือการวัดผลและประเมินผลเป็นแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์หรือเน้ือหาที่เรียน
เท่าน้ันซ่ึงเป็นการวัดความรู้และความจํา ขาดการวัดผลและประเมินผลตามสภาพระหว่างการเรียน
การสอน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอรทัย ปานทอง (2556) พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู
มีความรู้เก่ียวกับการสร้างเคร่ืองมือการวัดผลท่ีได้มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาวัดตาม
สภาพจริงและมีวิธีการที่หลากหลาย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิศาล สุดแก้ว (2557) 
พบว่า ผู้บริหารควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือกําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ครูพัฒนาเคร่ืองมือ
วัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน 

2.4 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังน้ี 
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีผลงานวิชาการ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ และ
การพัฒนาการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้มีเครือข่าย จัดเวทีสําหรับการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
การวิจัยต่างๆ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ซ่ึงกันและกันทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ ครูผู้สอนส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ทําผลงานวิชาการและงานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงทําให้งานวิจัยมีน้อย ขาดการ
ประสานงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือไม่มีเครือข่ายสําหรับเผยแพร่ผลงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของอุดมลักษณ์ เอมโอด (2554) พบว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมและจัดเวทีประกวด
งานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือกระตุ้นครูและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนให้มีมีเครือข่ายงาน
วิชาการระหว่างสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
งานวิจัยในช้ันเรียน 

2.5 ด้านการนิเทศการศึกษา มีแนวทางการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ สถานศึกษาควร
แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน ควรให้มีการจัดทํา
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เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ และควรกําหนดปฏิทินการนิเทศให้ชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาบางส่วนขาดระบบหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน จึงมีความจําเป็นในการวางแผนการนิเทศการศึกษาให้ชัดเจนและ
เข้าใจถูกต้องตรงกัน ดําเนินงานให้เป็นไปตามกําหนดอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
กัมพล ขันทะวงษ์ (2555) พบว่า สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้แก่ครูในระบบและ
กระบวนการนิเทศ ควรมีการต้ังคณะกรรมการกําหนดหน้าท่ีในกระบวนการนิเทศอย่างชัดเจน 
ดําเนินการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีการสรุปผล กํากับติดตามการปรับปรุงพัฒนาหลัง
การนิเทศ 

2.6 ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ ดังน้ี สถานศึกษาควรมีการประชุมบุคลากรเพ่ือกําหนดเกณฑ์การประเมิน 
เป้าหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ควรมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีคณะผู้รับผิดชอบหรือมอบหมายหน้าท่ีให้รวบรวม จัดเก็บและ
ติดตาม จากเกณฑ์การประเมินให้ได้มาตามมาตรฐานการศึกษา และควรนําผลการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ การศึกษา มาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษา
บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจน จึงทําให้ต้องประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดเป้าหมาย และดําเนินการไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอุดมลักษณ์ เอมโอด (2554) พบว่า สถานศึกษาควร
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน 
มีการแต่งต้ังคณะทํางานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
ให้มีการกําหนดเป้าหมาย วิธีการดําเนินงาน กํากับติดตามและรายงานผลอย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาควรความส่งเสริมให้บุคลากรและ
ผู้เก่ียวข้องศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละสาระการเรียนรู้ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรกําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้ชัดเจนว่าในแผนการจัดการเรียนรู้ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และ
กําหนดให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย 
 3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน
การจัดทําเครื่องมือการวัดผลประเมินผลท้ังงบประมาณ และความรู้ เพ่ือให้เกิดการวัดผลประเมินผล
ท่ีได้คุณภาพตรงตามสภาพจริง เพ่ือนําไปสู่การแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ท่ีตรงประเด็น 
 4. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อการทําวิจัย สนับสนุนงบประมาณเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรอยากท่ีจะทํางานวิจัย
มากข้ึน และส่งเสริมการเข้ารับอบรมการทําผลงานวิชาการหรือวิจัยต่างๆที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 5. ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการนิเทศอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามปฏิทิน
การนิเทศ แจ้งวัตถุประสงค์การนิเทศท่ีชัดเจน และให้มีการกําหนดเกณฑ์การนิเทศท่ีผู้รับการนิเทศ
รับทราบด้วย  
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 6. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการ
จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีการประชุมเพ่ือกําหนดเป้าหมาย และ
สรุปผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อๆไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
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วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 
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