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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
               การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชงิเทรา  เขต 2  ขอบขายที่ศกึษา  ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อแสวงหาความรูที่จะนํามาใชในการกําหนด
กรอบแนวคิดของการวิจยั  จึงไดรวบรวมเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของในประเด็นสําคัญ  ดังนี ้
                2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
                2.2  แนวทางการบริหารงานและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. 2545 
                   2.2.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
                2.2.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                    2.2.3  ดานการวัด ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
                      2.2.4  ดานการประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
                      2.2.5  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
                 2.2.6  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู           
                    2.2.7  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
                    2.2.8  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
              2.3  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย พ.ศ. 2546 
                    2.3.1  การบริหารวิชาการ 
                      2.3.2  การบริหารงบประมาณ 
                      2.3.3  การบริหารงานบุคคล 
                      2.3.4  การบริหารทั่วไป   
  2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
                     2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
                     2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 
       2.5  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
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2.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
                
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  เปนหนวยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
และมีการหลอมรวม  3  หนวยงานหลักภายในจังหวัดเขาดวยกัน คือ  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ปฏิบัติหนาที่
ตามภารกิจงานดานการจัดการศึกษา  ซ่ึงมีกลุมงานที่ใหบริการสถานศึกษา  ดังนี้   
                           1.  กลุมอํานวยการ 
                           2.  กลุมบริหารงานบุคคล 
                           3.  กลุมนโยบายและแผน 
                           4.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
                           5.  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                           6.  กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
                           7.  หนวยตรวจสอบภายใน 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ประกอบดวย  7  อําเภอ  ดังนี้  1.  อําเภอ
บางคลา 2.  อําเภอพนมสารคาม  3.  อําเภอสนามชัยเขต  4.  อําเภอแปลงยาว  5.  อําเภอราชสาสน  
6.  อําเภอทาตะเกียบ  7.  กิ่งอําเภอคลองเขื่อน  มีสถานศึกษา  จํานวนทั้งหมด  173  แหง  มีจํานวน
ครูทั้งหมด 2,365  คน  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  69 โรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  57  โรงเรียน  
และเปนโรงเรียนขาดใหญ  จํานวน  47  โรงเรียน 
                            

2.2  แนวทางการบรหิารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  พ.ศ. 2545 
 
                แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากระทรวงศกึษาธกิาร 
(พ.ศ. 2545)  ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการไวดังนี้  
                 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  การวัดผลประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน  การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การพัฒนาการใช
ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
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                2.2.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                สาระสําคัญของหลักสูตร  
                หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรแกนกลางที่มุงพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  เปนคนดี  มีปญญา  มีความสุขและมีความเปนไทยมีศักยภาพในการศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพโดยมีมาตรฐานเปนตัวกํากับในการพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย  
                  1)  หลักการ   
      เปนการจัดการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติมุงเนนความเปนไทยควบคู
กับความเปนสากล เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน  โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มีความยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา  และการจัดการเรียนรู สามารถ
จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ  คือ  การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู  และประสบการณในระหวาง
รูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได 
                   2)  จุดมุงหมาย   
                      มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพงึประสงค  เห็นคุณคาของตนเอง  ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมของศาสนา  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค  มีความคิดสรางสรรค 
ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียนและรักการคนควา  มีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
ทักษะในการดําเนินชีวิต  รักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี  มีคานยิม
เปนผูผลิต  มากกวาเปนผูบริโภค  ภูมิใจในความเปนไทยและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
ประเพณี   กีฬา  ภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม  มีความรักประเทศชาติ
และทองถ่ินมุงทําประโยชนและส่ิงที่ดีงามใหสังคม 
                  3)  โครงสรางของหลักสูตร  กําหนดไวดังนี้ 
    (1)  ระดับชวงชั้น   
       หลักสูตรกําหนดเปน  4  ชวงชั้น  ตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  คือ 
ชวงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปที่  1-3  ชวงชั้นที่  2  ช้ันประถมศึกษาปที่  4-6  ชวงชั้นที่  3  ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  1-3  และชวงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  
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    (2)  สาระการเรียนรู 
       ซ่ึงประกอบไปดวยองคความรู  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะ
หรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียน  หลักสูตรกําหนดสาระการเรียนรูที่เปนพื้นฐานสําคัญ
ที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูไว  8  กลุม  ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  สุขศกึษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ  
    (3)  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
    เปนกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ 
มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุม  กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนแบงเปน  2  ลักษณะ  คือ  กิจกรรมแนะแนว  และกิจกรรมนักเรียน  เชน  ลูกเสือ  เนตรนารี  
ยุวกาชาด  ผูบําเพ็ญประโยชน  
                   (4)  มาตรฐานการเรียนรู  
                    หลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  8  กลุม 
เพื่อเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรมจริยธรรม  และคานิยม
ของแตละกลุม  สําหรับใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  เมื่อ
เรียนจบในแตละชวงชั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  และ  6  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และ  6 
                   (5)  เวลาเรียน  
     หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กําหนดเวลาในการจัดการเรียนรู  และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนไวดังนี้  
    ป. 1-3  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000  ชั่วโมง  เฉล่ียวนัละ  4-5  ช่ัวโมง 
    ป. 4-6  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,000  ชั่วโมง  เฉล่ียวนัละ  4-5  ช่ัวโมง 
    ม. 1-3  มีเวลาเรียนประมาณปละ 800-1,200  ชั่วโมง  เฉล่ียวนัละ  5-6  ช่ัวโมง 
    ม. 4-6  มเีวลาเรียนประมาณปละ 800-1,200  ชัว่โมง  เฉล่ียวนัละไมนอยกวา  
6  ช่ัวโมง  
                  6)  การจัดหลักสูตร  
                  โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดวย  สาระการเรียนรูและ
มาตรฐานการเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียน  เมื่อเรียนจบ  12  ป  และเมื่อจบแตละชวงชั้น  ของแตละ
กลุมสาระการเรียนรู  และจํานวนเวลาเรียนอยางกวางๆ สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาวนี้ไป
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงสภาพปญหา  ความพรอม  เอกลักษณ  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุม  เพื่อใหผูเรียนได
เรียนรูครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรูเพิ่มเติม
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เปนรายวิชาใหม  รายวิชาที่มีความเขมขึ้น  เพื่อใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด  ความสนใจ  
ความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยเลือกสาระการเรียนรูจาก  8  กลุม  ในชวงชั้นที่  
2, 3  และ  4  สวนชวงชั้นที่  1  ควรเรียนเฉพาะรายวิชาพื้นฐานกอน 
                  การจัดหลักสูตรชวงชั้นที่ 1 และ 2 (ป. 1-3 และ ป. 4-6)  เนนใหผูเรียนไดพัฒนา
คุณภาพชีวิต  กระบวนการเรียนรูสังคม  ทักษะพื้นฐานดานการอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  
การคิดวิเคราะห การสื่อสารและพื้นฐานการเปนมนุษย  เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งดานรางกาย  
สติปญญา  อารมณ  สังคม  และวัฒนธรรม  
                  ชวงชั้นที่  3  (ม. 1-3)  เนนผูเรียนไดสํารวจความถนัด  ความสนใจของตนเอง  
การพัฒนาบุคลิกภาพ  ความสามารถ  ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรูและการดําเนินชีวิต  ใหมีความสมดุล
ทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  ความรับผิดชอบ  การสรางเสริมสุขภาพของ
ตนเองและชุมชน  ความภูมิใจในความเปนไทย  เพื่อใชเปนพื้นฐาน  ในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาตอ  
                  ชวงชั้นที่  4  (ม. 4-6)  เนนใหผูเรียนเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน  
มุงปลูกฝงความรู  ความสามารถ  และทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี  
                  การจัดเวลาเรียน   
                  สถานศึกษาสามารถจัดเวลาเรียนไดยืดหยุนตามความเหมาะสมในแตละชั้นป 
โดย ป. 1-3, ป. 4-6  และ  ม. 1-3  จัดเวลาเรียนใหเปนรายป  สวน  ม. 4-3  จัดเวลาเรียนเปนรายภาค
และมีการคิดน้ําหนักของรายวิชาเปนหนวยกิต  (40 ชั่วโมง / ภาค มีคาน้ําหนักวิชา  1  หนวยกิต)  
                2.2.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ครูผูสอน
ตองปรับเปลี่ยน  วัฒนธรรมการทํางานและบทบาทจากผูที่สอน  ผูช้ีนํา  ผูถายทอดมาเปนผูนําใน
การเรียนรู  (Teacher  as  Leader)  เรียนรูไปพรอมกับผูเรียน  เปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก  ชวยเหลือ
สงเสริม  สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรู  โดยเสนอแนะวิธีการ  และยุทธศาสตรการเรียนรู
ใหผูเรียนลงมือเรียนรู และคนพบความรู  จากการปฏิบัติของตนเองจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ 
ครูจะเปนผูใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน  เพื่อนําขอมูลเหลานี้  ไปสรางองคความรูในสมอง (Constructivism) 
ของตนเอง  กระบวนการเรียนการสอน  อาจแบงออกเปน  2  ลักษณะ  คือ  
       1)  กระบวนการเรียนการสอนทั่วไป  (Generic  Learning)  เปนกระบวนการเรียน
การสอนที่ใชไดกับทุกกลุมสาระ  เชน  กระบวนการกลุม  กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการแกไข
ปญหา  กระบวนการเสริมสรางคานยิม  กระบวนการวิจัย  กระบวนการเชิงเหตุผล  กระบวนการคิด
วิเคราะห  กระบวนการไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปญญา)  กระบวนการกลุมสัมพันธ  เปนตน  
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  2)  กระบวนการเรียนการสอนเฉพาะ  (Specific  Learning)  เปนกระบวนการตาม
ธรรมชาติของศาสตรซ่ึงจะใชในการเรียนการสอนเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูนั้น  เชน  
     กลุมภาษา  (ไทย, อังกฤษ)  เนนกระบวนการสื่อความหรือทักษะทางภาษา  หรือ
กระบวนการทางภาษา  กระบวนการอาน  กระบวนการฟง  กระบวนการพูด  กระบวนการเขียน 
กระบวนการดูหรือพินิจ  (Viewing)  กระบวนการคิด  วิเคราะหในเชิงตรรกะ ฯลฯ  
     กลุมคณิตศาสตร  เนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร  ทักษะการคิดคํานวณ 
กระบวนการเชิงเหตุผล  กระบวนการคิดวิเคราะหในเชิงตรรกะ  
      กลุมวิทยาศาสตร  เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการคิด
วิเคราะห  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการสืบเสาะ  กระบวนการฝกปฏิบัติทางเทคโนโลยี  
กระบวนการทดลอง ฯลฯ  
     กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เนนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
กระบวนการสืบสวน / สอบสวน กระบวนการสืบคน กระบวนการทางจริยธรรม  กระบวนการพัฒนา 
คานิยม  กระบวนการประชาธิปไตย  วิธีการทางประวัติศาสตร  กระบวนการทางภูมิศาสตร  
กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเชิงระบบ ฯลฯ  
     กลุมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เนนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
กระบวนการสืบสวน / สอบสวน  กระบวนการสืบคน  กระบวนการทางจรยิธรรม  กระบวนการพฒันา
คานิยม  กระบวนการประชาธิปไตย  วิธีการทางประวัติศาสตร  กระบวนการทางภูมิศาสตร  
กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการแกปญหา  กระบวนการเชิงระบบ  ฯลฯ  
       กลุมศิลปะ  เนนกระบวนการฝกปฏิบัติทางทัศนศิลป  กระบวนการฝกปฏิบัติ
ทางดนตรี (ไทย  สากล)  
       กลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เนนกระบวนการทํางาน  ทักษะการจัดการ  
กระบวนการแกปญหา  การออกแบบเทคโนโลยี  (Design  Technology)  กระบวนการฝกปฏิบัติ
ทางเทคโนโลยี  ฯลฯ  
                 2.2.3  ดานการวัด  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  
                 1)  หลักการวัดและประเมินผลผูเรียน  
                  การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการที่ชวยผูสอนไดขอมูลสารสนเทศที่
แสดงถึงพัฒนาการ  ความกาวหนา  และความสําเร็จของการเรียนรูของผูเรียน  ซ่ึงเปนประโยชนตอ
การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูเต็มศักยภาพ 
                  วิธีการวัดและประเมินผลตองใชวิธีหลากหลาย สอดคลองกับสิ่งที่ตองการวัด
ทั้งที่เปนความรู  ความคิดและการปฏิบัติ  และจะดําเนินการควบคูกับการจัดการเรียนการสอน 
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การวัดความรู  ความคิดสวนใหญใชการทดสอบ  แบบทดสอบที่อาจเปนแบบเลือกตอบหรือให
เขียนคําตอบเองดวยขอสอบอัตนัย ควรเนนการตอบโดยการเขียนและการนําเสนอคําตอบดวยตัว
ผูเรียนเพราะเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดและการเขียนไปพรอมๆ กันไดดีกวาเครื่องมือ
ชนิดเลือกตอบ นอกจากนี้ก็อาจใชแฟมสะสมงาน การสังเกต การสัมภาษณเปนวิธีที่เหมากับการวัด
และประเมินความดีงามและการปฏิบัติ 
                   2)  ระดับของการวัดและประเมินผล  
                 การวัดและประเมินผลผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบงไดเปน 3 
ระดับ  คือ  
   (1)  การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน เปนการวัดและประเมินผลเพื่อมุงหา
คําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการ  และคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงคจากการเรียนการสอนหรือไมเพียงใด  ผูใชผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่
สําคัญ  คือ  ผูเรียน  ผูสอน  และพอแม  ผูปกครอง  สถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑการประเมนิ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
   (2)  การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนา
ของผูเรียน  เปนรายชั้นปและชวงชั้น  สถานศึกษานําขอมูลผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง 
การเรียนการสอนและคุณภาพผูเรียน  ใหเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร  รวมทั้งนํา
ผลการประเมินไปพิจารณาตัดสินผลการผานระดับชั้นและผานชวงชั้น  
   (3)  การประเมินคุณภาพระดับชาติ สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน
ในปสุดทายของแตละระดับชั้น  ไดแก  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด  
                 3)  เอกสารหลักฐานการศึกษา  
                  เอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดทําและกําหนดใหสถานศึกษา
ทุกแหงตองใช  ไดแก     
   (1)  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ. 1)  เปนเอกสารบันทึกผลการเรียนของผูเรียน
ตามกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมตางๆ ที่ไดเรียนในแตละชวงชั้น เพื่อเปนหลักฐานแสดง
สถานภาพความสําเร็จในการศึกษาของผูเรียนแตละคน และใชเปนหลักฐานในการสมัครเขาศึกษาตอ 
สมัครเขาทํางานหรือดาํเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ    
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   (2)  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ. 2)  เปนเอกสารที่สถานศึกษาออกใหกับ
ผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  และผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อแสดงศักดิ์  และสิทธิ์ของ
ผูเรียน ใหผูเรียนนําไปใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน  
   (3)  แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา  (ปพ. 3)  เปนแบบบันทึกรายงานช่ือและขอมูล
ของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน
และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคน ตอเขตพื้นที่การศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากเอกสารทั้ง 3 ประเภทแลว สถานศึกษาสามารถจัดทําเอกสารอื่นๆ ที่
จะเปนการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนในทุกๆ ดาน เพื่อประโยชนของตัวนักเรียน เอกสาร
แสดงผลการเรียนของผูเรียน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรายวิชาตางๆ ระเบียนสะสม
แสดงพัฒนาการดานตางๆ แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตน  
                  4)  การเทียบโอนผลการเรียน 
                       กระทรวงศกึษาธิการไดกําหนดแนวทางการเทียบโอนผลการเรยีน  ดังนี้  
        (1)  การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษา  ลักษณะ
การจัดหลักสตูร  และสาระการเรียนรู  ซ่ึงมีความแตกตางหลากหลาย  โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ
และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีรั่บเทียบโอน 
        (2)  ชวงเวลาในการเทยีบโอนผลการเรียน ดําเนนิการได  2  กรณี  ดังนี้ 
                     ก.  กรณีที่  1  การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก  
การยายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษาและขอกลับ
เขาศึกษาตอ การศึกษาจากตางประเทศและขอเขาศึกษาตอในประเทศ ใหดําเนินการในชวงกอนเปด
ภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบโอนเปนนักเรียน/นักศึกษาเพื่อ
การวางแผนการเรียน  ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหแลวเสร็จภายใน  
1 ภาคเรียน  ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่กําหนดใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา 
               ข.  กรณีที่ 2  การเทียบโอนความรู ทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ เชน  สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ  สถาบันทางศาสนา  สถาบันฝกอบรม
อาชีพ  บานเรือน  (Home School)  ฯลฯ  ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนเปดภาคเรียน  โดย
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา  จํานวนหนวยกิต / หนวยการเรียน  ที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม  รวมทั้งกรณีของผูที่กําลังเรียนและประสงคจะไปศึกษาจากแหลง
การเรียนรูอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน 
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      (3)  การกําหนดอายุของผลการเรียนที่ขอรับโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา
ที่จะรับโอน  โดยพิจารณาบนพื้นฐานของธรรมชาติวิชา  ความทันสมัย  ทันตอเหตุการณ  และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 
      (4)  การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา / หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอน
ผลการเรียนใหผลการเรียนตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏ หรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมิน
ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
      (5)  นักเรียน / นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องใน
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยางนอย 1 ภาคเรียน 
      (6)  การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอนผลการเรียน การใหหนวยกิต / หนวยการเรียน
ใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด 
      (7)  การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
เยาวชน / วัฒนธรรมในตางประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้น
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกําหนดไวแลว 
      (8)  การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให
ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบ / คําสั่งกําหนด
ไวแลว 
      (9)  สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร / หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเทียบโอน
ผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผูยื่น
ความจํานงและจัดเก็บเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวของกับการเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอ
เทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกขอมูลการเทียบโอนไวในชอง
หมายเหตุโดยมีตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียน และแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงการเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน 
      (10)  ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียน / นักศึกษา
ของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ข)  
  2.2.4  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
             กระทรวงศึกษาธิการ  (2545, หนา  11)  จากมาตรา  47  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ที่กําหนดวา  ระบบ  หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้นไดนําไปสูการจัดทํากฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในขององคกรหลักที่รับผิดชอบการศึกษา
ในแตละระดับ  (การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชีวศึกษา  และการอุดมศึกษา)  และระบบการประกัน
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คุณภาพภายนอกเขาดวยกัน  (ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ)  โดยในสวนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ซ่ึงรวมถึงการศึกษาปฐมวัยดวย)  นั้น  ระบุวาใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาประกอบดวย  การดําเนินงานโดยยึดหลักการมีสวนรวม  8 ประการ  ดังนี้  
1)  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2)  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
3)  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา  4)  การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา  5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  6)  การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานที่กําหนด  7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  8)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
                 1)  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                 ดังไดกลาวในตอนตนแลววา  มาตรฐานการศึกษามีความสําคัญและจําเปนมาก
สําหรับการจัดการศึกษาที่ใชหลักการกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาโดยที่ใหสถานศึกษาจัดทํา
หลักสูตรเอง และบริหารการใชหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ  ปญหา  และความตองการ
ของทองถ่ิน รัฐจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  
ที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และใชเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของชาติมี  3  มาตรฐาน  11  ตัวบงชี้ 
                  2)  การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ 
                      สถานศึกษาควรจัดโครงสรางการบริหารจัดการที่เอื้อตอการพัฒนางาน  และ
การสรางระบบการประกันคุณภาพภายใน  สถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลาง ควรมีคณะทํางาน
ทําหนาที่วางแผน  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพ  และจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป
ของสถานศึกษา  โดยแตงตั้งคณะทํางานที่มีตัวแทนบุคลากรจากหลายฝายมารวมกันคิดรวมกันวางแผน
และรวมติดตามตรวจสอบ  เก็บขอมูล  สวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวนครูนอยมากควรรวมกัน
วางแผนจัดระบบการเก็บและรวบรวมขอมูลเปนหมวดหมูตั้งแตตนปการศึกษา  ทําใหไดตามแผนที่
วางไว  เพื่อไมใหสะสมจนทําไมสําเร็จเมื่อถึงสิ้นปการศึกษา 
               3)  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศกึษา 
                แผนพัฒนาสถานศึกษาทีด่ีควรคํานึงถึงวิธีดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 
               (1)  มีการวิเคราะหสภาพปญหาและความจําเปนอยางเปนระบบ  และมีแผนปฏิบัติ
การประจําปรองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
               (2)  มีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายการพัฒนา  และสภาพความสําเร็จ
ของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง ชัดเจน และเปนรูปธรรม 
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               (3)  กําหนดวิธีการดําเนินงาน  โดยอาศัยหลักวิชา  หรือผลการวิจัย  หรือขอมูล
เชิงประจักษที่อางอิงได  ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอน/การจัดประสบการณ
การเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารจัดการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 
               (4)  เสาะหาและประสานสัมพันธกับแหลงวิทยากรภายนอกที่ใหการสนับสนุน
ทางวิชาการ และระบุไวในแผนใหชัดเจน 
               (5)  กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียน
รับผิดชอบและดําเนนิงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
               (6)  กําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทางการมีสวนรวมของบิดามารดาผูปกครอง
ภายในชุมชน  เพื่อการพัฒนาผูเรียนรวมกนั 
               (7)  กําหนดการใชงบประมาณ  และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
               (8)  มีการประเมินผลการดําเนินตามแผนและการนําผลไปใชในการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
              4)  การดําเนนิงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
               ในแผนพฒันาสถานศกึษาทีมุ่งเนนคณุภาพการศกึษา มโีครงการ/กิจกรรม  ที่ตอง
ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเกิดผลสําเร็จตามที่ระบุไวในตัวช้ีวัดของโครงการ  

การดําเนินงานตามแผนนัน้  สถานศึกษาตองสรางระบบการทํางานที่เขมแข็ง  เนนการมีสวนรวมใช
เทคนิคการบริหารและการจัดการ  ที่จะทาํใหสามารถดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด   
    ตัวอยางเทคนคิการบริหารและการจัดการที่ใชแลวประสบผลสําเร็จ 

  (1)  วงจรการพัฒนาคุณภาพ  PDCA ของเดมิ่ง  (Deming  Cycle) 
  (2)  แนวคิด  Balanced  Scorecard 
                 5)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
                 สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป  
ดําเนินการอยางจริงจัง  ตอเนื่อง  และเปนระบบสนับสนุนใหครู  ผูปกครอง  และผูแทนชุมชนเขามา
มีสวนรวม 
              6)  การประเมนิคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด 
              จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดังไดกลาวไวขางตน
สถานศึกษาจะมีขอมูลสารสนเทศสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดไดดวย  อยางไรก็ตามสถานศึกษาที่มคีวามพรอมอาจตั้งคณะทํางานขึ้นมาทําหนาที่
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ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาก็ได  ซ่ึงจะเปนการสรางกระบวนการประเมินตนเองอีกทางหนึ่ง  
นําผลจากการประเมินไประบุไวในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปตอไป  การประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตองครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัยที่กําหนดไว 
              7)  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
              การจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปเปนหนาที่ของสถานศึกษา
ตองปฏิบัติ เพราะการทํางานใดๆ กต็ามตองมีการรายงานผลและนําผลไปใช จึงจะเปนการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตามเนื่องจากในอดีตมีการละเลยกันมาก  จนทําใหเกิดจุดออนเรื่องระบบ
ฐานขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนา  จึงมีการตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  48  ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําป  เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
             8)  การพัฒนาคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
             ในการทําใหคุณภาพของสถานศึกษาดํารงอยูอยางยั่งยืนนั้น  สถานศึกษาควร
ตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม  อยูเสมอโครงการ/กิจกรรมที่ทํา  ตอง
คุมคา  และเกิดประโยชนสงผลถึงผูเรียน  
             2.2.5  ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา  64  กําหนดวา  “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต  และพัฒนาแบบเรียน  ตํารา 
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่นๆ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาๆ โดยเรงพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิต  จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต  และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปดโอกาสใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม” ดังนั้น
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่อง  การพัฒนา
ส่ือ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไวดังนี้ 
                    1)  ศึกษา  วิเคราะห  ความจาํเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงานวิชาการ 
                    2)  สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
                    3)  จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจดัการเรียนการสอน  และการพัฒนางาน
ดานวิชาการ 
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                    4)  ประสานความรวมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใชส่ือ  นวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่การจัดการเรยีนการสอน  และการพฒันางานวชิาการกับสถานศกึษา  บุคคล  ครอบครัว
องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่น  
                    5)  การประเมนิผลการพัฒนาการใชส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  
 แนวทางการจดัการหองสมดุโรงเรียนใหมีชีวิต   
    1)  หองสมุดทีเ่นนมิติ  “ผูเรียนสําคัญที่สุด” 
    2)  หองสมุดทีเ่นนมิติ  “แหงภูมิปญญาไทย” 
    3)  หองสมุดทีเ่นนมิติ  “สะดวกใช” 
    4)  หองสมุดทีเ่นนมิติ  “สุนทรียภาพ” 
                 ดังนั้น  รูปแบบของหองสมุดมีชีวิต  จะเปนไปตามสภาพของหองสมุดแตละแหง เพราะ
มีความพรอมแตกตางกัน  การพัฒนาหองสมุดเดิมใหกลายเปนหองสมุดมีชีวิต  เพื่อใหผูใชบริการมี
ความพึงพอใจ  และใหผูบริการมีความสุข  อาจทําไดดังนี้ 
                           1)  ตองรูสภาพปจจุบันของหองสมุดตนเอง 
                           2)  รูจักผูมาใชบริการเปนใครเขาพอใจแลวหรือยัง  ทําอยางไรใหเขาพอใจเพิ่มมากขึ้น 
                           3)  ชักจูงคนใหเขามาใชบริการเพิ่มมากขึน้ 
                           4)  พยายามใหคนอยูใชหองสมุดใหมากที่สุด  มีวารสารและหนังสือพอเพียงแก
ความตองการของผูใช มีบริการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบใหผูใชมีความสุขสนุกสนานและ
ไดรับประโยชนจากหองสมุด 
                           5)  การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู  และสามารถเขาถึงสารสนเทศได
อยางรวดเร็ว  จําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก  จะตองพิจารณาตามกําลังความสามารถของ
หองสมุดเอง 
      2.2.6  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตราที่ 25 กําหนดวา “รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวติทกุรปูแบบ 
ไดแก  หองสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ  หอศิลป  สวนสัตว  สวนสาธารณะ  สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการเรียนรู
อ่ืนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ”  ดังนั้น  จึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองดําเนินการจัด
และพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อใหสามารถบริการผูเรียน  ครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  เพื่อตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต 
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             ดังนั้น  การพัฒนาแหลงเรียนรูตามคูมือแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติไวดังนี้ 
  1)  สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 
 2)  จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู  สถานศึกษาอื่น  บุคคล  ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 
 3)  จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู  และประสาน
ความรวมมือสถาบันอื่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 
 4)  สงเสริม  สนับสนุนใหครู  ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัด
กระบวนการเรียนรู  โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.2.7  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 30 กลาวไววา “ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา” 
ดังนั้น การวิจัยในสถานศึกษาจึงเปนเรื่องที่จําเปนและควรตระหนักและสนใจ ในเรื่องนี้  ดร.รุง แกวแดง 
ไดกลาววา “บทบาทใหมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงไมมีตําราที่ไหนในโลกกําหนดไว คือ มาตรา 30 
ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา”  ฉะนั้น
ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริม  สนับสนุนใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน  หรือ 
บูรณาการใชในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  และเพื่อใหผลการวิจัยจะเปนประโยชน
ตอการแกปญหา  หรือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี  สถานศึกษาจึงควรเนนการวิจัยทั้งใน
หองเรียน  และวิจัยในภาพรวมของสถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคูมือ
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดกําหนดบทบาท
และหนาที่ของสถานศึกษาไวดังนี้ 
       1)  สงเสริมและสนับสนุนใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักสูตร  กระบวนการ
เรียนรู  การใชส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน 
 2)  รวบรวม  และเผยแพรผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสนับสนุน
ใหครูนําผลการวิจัยมาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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      2.2.8  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
            ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  (มาตรา 29)  ไดกําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดังนี้  
 1) รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  
 2)  จัดระบบการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการ
แสวงหาความรู  ขอมูลขาวสาร  รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให
สอดคลองกับสภาพปจจุบันและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การพัฒนาระหวางชุมชน  จากขอกําหนดดังกลาว  เปนเจตนารมณของกฎหมายที่
ตองการใหทุกฝายมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชนและจากรายงานการศึกษาวิถีของชุมชน : แนวคิดสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู
ของชุมชนพบวา  การจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน ตองอยูบนพื้นฐานที่วา “ชีวิตความเปนอยู
ของชาวบานและชุมชนในชนบทโดยทั่วไปประกอบอาชีพทางการเกษตร ประสบการณของชาวบาน
และชุมชนใกลเคียงกัน และฐานะทางเศรษฐกิจก็ไมแตกตางกันมากนัก ตลอดจนจิตใจที่เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
เอ้ืออาทรตอญาติพี่นองและเพื่อนบานสงผลใหความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางชาวบานและชุมชน
เหลานี้อยูในฐานะเทาเทียมกัน หรือที่เรียกวา ความสัมพันธแนวรวม ซึ่งเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิด
การเรียนรู ตางจากระบบการศึกษาที่จัดในสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไปที่เนน ความสัมพันธแนวตั้ง ซ่ึง
แสดงออกถึงความไมเทาเทียม เชน ครู- นักเรียน ผูรู- ผูไมรู เปนตน ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียน
จึงเปนการรับรูมิใชการเรียนรูตามความหมายนี้ ประกอบกับสถานการณของชุมชนในชวงกอนหนานี้
ไดรับแรงกระแทกจากภายนอกคอนขางมาก สงผลใหการรวมตัวของชาวบานและชุมชนเพื่อแสวงหา
ทางออกรวมกันเกิดขึ้นไดไมยากนัก  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 19-21) 
 

2.3  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย พ.ศ. 2546  
 
                กระทรวงศกึษาธิการ “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย” 
(พ.ศ. 2546)  ไดวางขอบขายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา  ดังนี ้
                 การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป 
               2.3.1  การบริหารวิชาการ  มีขอบขายการบริหาร  ดังนี ้
                   1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
    2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   
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    3)  การวดัผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน   
    4)  การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
    5)  การพัฒนาคุณภาพการศกึษา   
    6)  การพัฒนาแหลงเรียนรู   
    7)  การนิเทศการศึกษา   
    8)  การแนะแนวการศกึษา    
    9)  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
    10.  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน   
    11)  การประสานความรวมมอืในการพัฒนางานวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น  
    12)  การสงเสริม  และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 
               2.3.2  การบริหารงบประมาณ  มีขอบขายการบริหาร  ดงันี้ 
                   1)  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
    2)  การจัดสรรงบประมาณ  
    3)  การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและการดําเนินงาน  
     4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
     5)  การบริหารการเงิน 
    6)  การบริหารบัญชี  
    7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
               2.3.3  การบริหารงานบคุคล  มีขอบขายการบริหาร  ดังนี ้
                  1)  การวางแผนอัตรากําลังคนและกําหนดตําแหนง  
    2)  การสรรหาและการบรรจแุตงตั้ง 
        3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ  
    4)  วินยัและการรักษาวินยั  
    5)  การออกจากราชการ 
               2.3.4  การบริหารทั่วไป  มีขอบขายการบริหาร  ดังนี้ 
                   1)  การดําเนินงานธุรการ  
    2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    3)  งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
    4)  การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  
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    5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  
    6)  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    7)  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ  
    8)  การดูแลสถานที่และส่ิงแวดลอม  
    9)  การจัดทําสํามะโนนักเรียน  
    10)  การรับนักเรียน 
     11)  การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  
    12)  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
    13)  งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน  
    14)  การประชาสัมพันธงานการศึกษา  
   15)  การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน องคกร 
หนวยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนที่จัดการศกึษา  
   16)  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น  
   17)  การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน  
   18)  งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
                                               

 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
                อนันต  รุนประพันธ  (2540, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับรางวัลดีเดน  จังหวัดชัยนาท  โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร
และครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับรางวัลดีเดนอยูในระดับมาก  แตพฤติกรรมการบริหาร
งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับรางวัลดีเดนกับไมไดรางวัลดเีดน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                สมพงษ  สุรารักษ  (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ความสัมพันธระหวางวิธีการนิเทศภายใน
ของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดอํานาจเจริญ  โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูในโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
                สกุล  กังวานไกล  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหาร  377  คน  
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ครูผูสอน  292  คน  พบวา  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง  ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ  มีคาเฉลี่ยดานประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
มากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก  
                สมิหรา  สาลิกา  (2542, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง  ลักษณะความเปนนักพัฒนาการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสาํนักงานประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ  กลุมตัวอยาง
เปนผูบริหาร  217  คน  โดยครูผูสอนเปนผูประเมิน  พบวา  ลักษณะความเปนนักพัฒนาการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามี  17  องคประกอบ  คือ  1.  การมีวิสัยทัศน  2.  ความสามารถ
ในการบริหารงาน  3.  ความสามารถในการสรางทีมงาน  4.  ความสามารถในการบริหารงาน  
5. การศึกษาคนควาและติดตามความกาวหนาทางวิชาการและทันตอเหตุการณ  6.  การมีฝมือใน
การสรางศรัทธา  7.  ความอดทนในการทํางาน  8.  ความเปนคนใจกวาง  9.  ความมุงมั่นในการพัฒนา  
10.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  11.  ความรอบรูในภารกิจของสถานศึกษา  12.  ความเปนผูมีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์สูง  13.  ความสามารถในการพูดและฟง  16.  การเปนตัวอยางที่ดี  และ  17.  ความมั่นคง
ทางอารมณและลักษณะความเปนนักพัฒนาการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนทั้งในภาพรวมและ
รายองคประกอบอยูในระดับมาก  
                บํารุงรัตน  เจนนาวิน  และคนอื่นๆ (2544, บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพและปญหาการจัด 
การเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุโขทัย  พบวา  สภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของครูผูสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  พบวา  สภาพการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของครูผูสอน โรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมในระดับ
ปานกลาง  
                ปญหาการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนของครูผูสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  รายการที่มีปญหาการจัดการเรียนการสอน
สูงสุด  คือ  ดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความตองการนักเรียน  และสอดคลองกับเนื้อหาและหลักสูตรมีการประสานชุมชนในการจัด
สภาพแวดลอมธรรมชาติในชุมชนเปนแหลงเรียนรู  
                สมคิด  เจริญหิรัญ (2545, บทคัดยอ) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ช้ันประถมศึกษาปที่  6  ผลการวิจัยสรุปไดวา  ไดหลักสูตรสถานศกึษาที่มีคุณภาพ
ระดับปานกลาง  หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน  เหมาะสมกับผูเรียน  สามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน  เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพได  องคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสม
สอดคลองกัน  
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                วนิดา  สังขสัจจธรรม  (2546,  บทคัดยอ)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ
การเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  หนวยการเรียนรู  เร่ือง  “ผมสวยดวยอัญชัน”  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  ผลการวิจัยสรุปไดวา  ผลการพัฒนาหลักสูตร  ไดหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงหรือดีมาก  หลักสูตรมีความสอดคลองกับทองถ่ิน  เหมาะสมกับผูเรียน สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน  ไดองคประกอบของหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคลองกันดี  
                อนันต  กัลปปะ  (2545, บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมทวน  จังหวัด
กาญจนบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
                นรินทร  มีมาก  และคนอื่นๆ (2543,  บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพษิณโุลก  
ผลการศึกษาพบวา  สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้ง  3  ดานในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยมีการดําเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก  ดานการตรวจสอบ
คุณภาพ  และการปรับปรุงโรงเรียนและดานการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรองมาตรฐาน  อยูในระดับ
ปานกลาง  ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ทั้ง  3  ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับนอย 
                สุภาพ จันตะคาด  (2535, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องความตองการและปญหาในการนํา
นวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนไปใชในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา  8  พบวา  นักเรียน
มีความตองการใหครูนํานวัตกรรมมาใชในระดับมาก  แตโรงเรียน  ผูบริหาร  และครู  มีการสงเสริม
และใชส่ือในระดับปานกลาง  จํานวนครูที่ใชนวัตกรรมทางหลักสตูรและการสอนมีนอยกวาที่ครูไมใช 
และนํามาใชเปนครั้งคราว  ปญหาและอุปสรรคเกิดจากการขาดนโยบายที่ชัดเจน ขาดการสนับสนุน
และสงเสริม  ครูไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชนวัตกรรมทางหลักสูตรและการสอนอยางเพียงพอ  
และขาดผูนําการเปลี่ยนแปลง 
                2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                แมคคารธีร (McCarthy, 1971, p. 705-A)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซ่ี  (New  Jersey)  จากกลุมตัวอยางเปน
ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหาร  หัวหนาหมวดวิชาและครู  ผลการวิจัยพบวากลุมครูมีความคิดเห็น
ไมสอดคลองกับผูชวยผูบริหารและผูชวยฝายวิชาการเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานดานวิชาการ 
เร่ืองการสังเกตการณสอน  การวดัผล  และการประเมินการศึกษา  การจัดตั้งคณะกรรมการ  นอกจากนี้ 
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กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวา  ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาท มีความรับผิดชอบ 
และบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  นอกเหนือจากการบริหารงานดานอื่นๆ  
 คีไจ (Kijai, 1987, p. 239-A)  ไดศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จจาก
ปจจัยพื้นฐาน  5  ประการ  ไดแก  บรรยากาศของโรงเรียน  ภาพพจนของโรงเรียน  ความเปนผูนํา
ทางวิชาการ  ความสามารถในการคิดคํานวณ  และความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียน ผลการวิจัย
พบวา  ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารมีความสัมพันธกับความสําเร็จของโรงเรียนสูงกวา
ปจจัยดานอื่น  
 แมทท็อกซ  (Mattox, 1987, p. 7061-A)  ศึกษาความตองการในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในรัฐอิลินอยล  พบวา  ความตองการที่มีอยูในระดับมาก คือ ความตองการที่
จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศและการประเมินผล  ตลอดจนความตองการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตร  
 ดอวสัน  (Dawson, 1994, p. 102)  ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการเรียนหลักสูตรทางวิชาการ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวน  63  คน  จาก West  Point  สรุปผล  
ดังนี้ 
                การศึกษาถึงผลกระทบของระดับความคิดของนักเรียน  และรูปแบบการสอนของครู  ที่มี
แรงจูงใจของนักเรียนในการเรียนหลักสูตรทางวิชาการ  และผลการศึกษาจากการใชเครื่องมือเปนสื่อ  
สถิติการวิเคราะหถดถอยแบบปกติ  พบวา  ระดับความคิดของนักเรียนและรูปแบบการสอนของครู
ไมมีผลตอแรงจูงใจในการเรียนหลักสูตรทางวิชาการของนักเรียน  
 เจอรร่ี  (Jerry, 1996, p. 4254-A)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ
กราฟฟคที่มีประสิทธิภาพ  พบวา  ควรรวบรวมแนวคิดและสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
กราฟฟคที่จําเปนทางการศึกษาใหไดมากที่สุดกอนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  จากนั้น  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบกราฟฟคและนักการศึกษา  เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้
หนวยงานตนสังกัดควรสนับสนุน  สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมดวย 
                คริส  (Chris, 2001, p. 235)  ไดศึกษา  เร่ือง  การกําจัดความเครียดของครูในชั้นเรียน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนครู  จํานวน  571  คน  ในรัฐควีนแลนด  ประเทศออสเตรเลีย  สรุปผล  
ดังนี้ 
   1)  สถานภาพของครูสวนใหญเปนครูสตรี 79% อายุ 26-45 ป ครูอายุนอยที่สุด 25 ป 
ครูอายุมากที่สุด 46 ป  วุฒิปริญญาโท 12% ปริญญาตรี 45% นอกนั้นวุฒิอ่ืนๆ  
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   2)  ครูที่มีความรูความสามารถระดับมืออาชีพ ใชส่ือการเรียนการสอนหลากหลาย 
สามารถควบคุมความเครียดในชั้นเรียนอยูในระดับมาก  
 

2.5  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว  ผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด
ของการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยมุงเนนประเด็น
ที่สําคัญ  ดังนี้ 
 2.5.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2.5.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 2.5.3  ดานการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
 2.5.4  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 2.5.5  ดานการพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2.5.6  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
 2.5.7  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.5.8  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

 รายละเอียดมีดังนี้ 
               2.5.1  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
       1)  การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  สรางความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษา 
และชุมชนใหเห็นความสําคัญ  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู  แตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศึกษา  จัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประชาสัมพันธใหนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงาน  องคกรในชุมชนทราบ 
   2)  การดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมาย  จุดหมาย  จัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 
   3)  การวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาผูบริหารทําความเขาใจกับครู 
และวางแผนดําเนินการรวมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  วางแผนการจัดบริการแนะแนวของ
สถานศึกษา  วางแผนจัดกิจกรรมที่ตอบสนองจุดเนนของสถานศึกษา 
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   4)  ปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาตามที่กําหนด 
   5)  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามผลการดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
จัดเตรียมขอมูลแผนการทํางาน และบุคลากรใหเปนปจจุบัน  รอรับการนิเทศทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  นําผลการนิเทศและขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  สรุปผลการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา  เก็บรวบรวม
ขอมูลการดําเนินงานของครู  รายงานผลการดําเนินงานตามที่กําหนด  รายงานผลการดําเนินงานตอ
สาธารณชน 
   7)  ปรับปรุงและพัฒนางานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  นําผลการนิเทศและ
การรายงานผลการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงงานตอไป 
               2.5.2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   1)  สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  วางแผน  
การพัฒนางานในโรงเรียนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู  กระตุน  และสรางความตระหนัก
ในภาระหนาที่ครู  ดูแลการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู  
จัดระบบการแนะแนวในสถานศึกษา  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนแหลงเรียนรู 
   2)  การพัฒนาครู  สงครูเขารับการศึกษาอบรมและศึกษาดูงาน  สงเสริมใหครูได 
พัฒนาตนเอง   
                        3)  การนิเทศ  กํากับ  ตดิตาม  วางแผนการนเิทศภายในสถานศึกษา  ดําเนนิการนเิทศ  
กํากับติดตาม  นําผลการนิเทศมาปรับปรุงแกไขตอไป 
 2.5.3  ดานการวัดประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
                          1)  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน วดัผลประเมนิผลและการเทียบโอนผลการเรยีน     
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                          2)  คณะกรรมการดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด 
                          3)  ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติผลตามที่คณะกรรมการเสนอ 
                2.5.4  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   1)  จัดระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
   2)  สนับสนุน  สงเสริมใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   3)  กํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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                2.5.5  ดานการพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   1)  จัดตั้งศูนยส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
                          2)  พัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อและเทคโนโลยี 
                          3)  สงเสริมใหบุคลากรไดใชส่ือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                2.5.6  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
   1)  พัฒนาแหลงเรียนรูในชมุชนและสถานศึกษา 
   2)  สนับสนุนและรวมมือกับเครือขายการเรียนรูกับสถานศึกษาอื่นและชุมชน 
   3)  สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินใหมีสวนรวมกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                2.5.7  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                        1)  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
                          2)  รวบรวมผลงานวิจยัและเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ
สถานศึกษาและสถานศึกษาอื่น 
               2.5.8  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
   1)  ศึกษาความตองการของชุมชนและวางแผนสนับสนุนทางวิชาการ 
                          2)  จัดบริการทางวิชาการใหกับชุมชน 
                       3)  สงเสริมใหชุมชน  ทองถิ่น  เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา 
                          4)  สงเสริมใหมีการและเปลี่ยนเรียนรูประสบการณตางๆ ระหวางบุคคล  ครอบครวั  
ชุมชนและทองถ่ิน 
 
 
 


