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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

                 การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยเร่ิมจากการกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและลําดับขั้นตอนการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูล   จากนั้นใชขอมูลที่ไดมาเปนพื้นฐานในการนําเสนอแนวทางการบริหารงาน
วิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  เปนรายดาน 

 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
               X        แทน         คาเฉลี่ย 
                S.D.     แทน         ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                n         แทน         จํานวนกลุมตัวอยาง 

 ลําดับขั้นการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
               ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยันําเสนอตามลําดับขั้น ดังนี ้
               ตอนที ่1  สภาพการบรหิารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
               ตอนที่ 2  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยรวมรายดานและรายขอ 
                ตอนที ่3  สรุปขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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4.1  ผลการวิเคราะหขอมลู     
 
 ตอนที่ 1  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศกึษาของ สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
 
ตาราง 1  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ใน  8  ดาน  ในภาพรวม  และรายดาน 
 

สภาพการบรหิารงานวิชาการตามแนวปฏรูิป
การศึกษา 

 

X  
 

S.D. ระดับสภาพ 

 
 

ลําดับที่ 

1.  ดานการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  ดานการพฒันากระบวนการเรียนรู 
3.  ดานการวัดผล ประเมินผล  
     และการเทยีบโอนผลการเรียน 
4.  ดานการประกันคณุภาพภายในและ 
     มาตรฐานการศึกษา 
5.  ดานการพฒันาและใชส่ือและเทคโนโลยี  
     เพื่อการศึกษา 
6.  ดานการพฒันาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
7.  ดานการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8.  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแขง็ 
     ทางวิชาการ 

3.76 
3.96 
3.95 

 
3.95 

 
3.72 

 
3.75 
3.57 
3.60 

0.79 
0.71 
0.78 

 
0.79 

 
0.91 

 
0.93 
0.95 
0.91 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
1 
2 
 

3 
 

6 
 

5 
8 
7 

รวม 3.78 0.84 มาก  

 
   จากตาราง  1  พบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏรูิปการศกึษาของสถานศกึษา          
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
( X  = 3.78  S.D.=0.85)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยสูงสุดลงมา  คือ  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ( X =3.96  S.D. =0.71)  รองลงมาคือ 
ดานการวัดผล  ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  ( X =3.95  S.D.=0.78)  ดานการประกัน
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คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ( X =3.95  S.D.=3.79)  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
( X =3.76  S.D.=0.79)  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  ( X =3.75   S.D.=0.93)  ดาน
การพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ( X =3.72 S.D.=0.91)  ดานการสงเสริมชุมชน
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  ( X =3.60 S.D.=0.91)  และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
( X =3.57 S.D.=0.95) 
 
ตาราง 2  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ใน  8  ดาน 
 

ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏรูิปการศึกษา X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

1.  ดานการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  ดานการพฒันากระบวนการเรียนรู 
3.  ดานการวดัผล ประเมนิผล และการเทยีบโอนผลการเรียน 
4.  ดานการประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
5.  ดานการพฒันาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6.  ดานการพฒันาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
7.  ดานการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8.  ดานสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

2.74 
2.47 
2.42 
2.47 
2.59 
2.52 
2.69 
2.62 

1.05 
1.08 
1.11 
1.04 
1.09 
1.09 
1.00 
1.07 

ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
6 
8 
7 
4 
5 
2 
3 

รวม 2.56 1.06 ปานกลาง  

 
   จากตาราง  2  พบวา ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X =2.56 S.D.= 1.06)  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา  มีปญหาอยูในระดับนอย  3  ดานคือ  
ดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน  ( X =2.42  S.D.=1.11)  ดานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  ( X =2.47  S.D.=1.08)  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
( X =2.47 S.D.=1.04)  สวนอีก  5  ดานอยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดลงมา  คือ 
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X =2.74  S.D.=1.05) รองลงมาคือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ( X =2.69  S.D.=1.00)  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
( X =2.62  S.D.=1.07)  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ( X =2.59 S.D.=1.09)  
และดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  ( X =2.52 S.D.=1.09) 
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ผลการวิเคราะหสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ในรายดาน 
 
ตาราง 3  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

1 สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหแก
บุคลากรและชุมชนใหเห็นความสําคัญใน 
การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.92 0.73 มาก 3 

2 สถานศึกษาของทานจัดระบบโครงสราง 
การบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอยางเปนระบบทีเ่อื้อตอการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.81 0.80 มาก 4 

3 คณะกรรมการหลักสูตรในสถานศึกษาของทานมี
การดําเนนิงานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาในกลุม
สาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม สาระการเรียนรู 

3.72 0.90 มาก 8 

4 สถานศึกษาของทานจัดทําขอมูลสารสนเทศที่
ทันสมัย ถูกตองและเหมาะสม 

3.75 0.75 มาก 7 

5 สถานศึกษาของทานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา และดําเนินงานตามแผน 

3.99 0.74 มาก 1 

6 สถานศึกษาของทานแบงงานตามหลักการมสีวนรวม 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถตรวจสอบได 
และเผยแพรตอสาธารณชน 

3.97 0.68 มาก 2 

7 สถานศึกษาของทานประชาสัมพันธใหกับ
ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหทราบถึงการใช และการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

3.66 0.84 มาก 9 
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ตาราง 3  (ตอ)  สภาพการบรหิารงานวิชาการตามแนวปฏรูิปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนาหลักสูตร                       
                          สถานศึกษา 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

8 สถานศึกษาของทานใชเครอืขายเขตคุณภาพ 
เปนฐานในการพัฒนางานวชิาการ 

3.59 0.83 มาก 12 

9 
 

สถานศึกษาของทานนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช
อยางเปนระบบ 

3.76 0.77 มาก 6 

10 สถานศึกษาของทานมีการนเิทศ กํากับตดิตามผล
การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

3.78 0.76 มาก 5 

11 สถานศึกษาของทานกําหนดสาระการเรียนรูที่
บูรณาการเรียนรูระดับชาติ และระดับสถานศึกษา 

3.64 0.83 มาก 10 

12 สถานศึกษาของทานประเมนิผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย 
ที่เกี่ยวของ 

3.61 0.91 มาก 11 

 รวม 3.76 0.79 มาก  

 
 จากตาราง  3  พบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.76  S.D.=0.79) และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  
สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ทุกขอ
อยูในระดับมาก  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้  สถานศึกษาของทานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาและคําเนินงานตามแผน  ( X =3.99 S.D.=0.74) รองลงมา  สถานศึกษาของทานแบงงาน
ตามหลักการมีสวนรวม  โดยใชโรงเรียนเปนฐานสามารถตรวจสอบไดและเผยแพรตอสาธารณชน 
( X =3.97 S.D.=0.68)  และสถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหแกบุคลากรและชุมชนให
เห็นความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ( X =3.92 S.D.=0.73)  สภาพการบริหารงาน
วิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้ 
สถานศึกษาของทานใชเครือขายเขตคุณภาพเปนฐานในการพัฒนางานวิชาการ ( X =3.59 S.D.=0.8)  
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และสถานศึกษาของทานประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของ  ( X =3.61 S.D.=0.91) 
 
ตาราง 4  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน                     
               เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการพัฒนา 
การกระบวนการเรียนรู 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

1 สถานศึกษาของทานมีการวางแผนพัฒนากระบวนการ
เรียนรูในสถานศึกษาอยางเปนระบบและ สอดคลองกับ
การปฏิรูปการศึกษา 

3.85 0.68 มาก 11 

2 สถานศึกษาของทานจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
กระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.01 0.76 มาก 6 

3 สถานศึกษาของทานกระตุน และสรางความตระหนัก
ในภาระหนาทีค่รู 

4.15 0.71 มาก 1 

4 สถานศึกษาของทานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.09 0.76 มาก 4 

5 สถานศึกษาของทานพัฒนาการจัดการเรยีนรูให
สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา 

3.96 0.70 มาก 7 

   6 ครูในสถานศึกษาของทานมีความรูความสามารถ 
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3.78 0.75 มาก 12 

7 สถานศกึษาของทานจัดแนะแนวในสถานศึกษา 
อยางเปนระบบ 

3.58 0.86 มาก 13 

8 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาศกัยภาพในวิชาชพี ตามความตองการ และ
ความจําเปน 

4.12 0.80 มาก 3 

9 สถานศึกษาของทานวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา
ดานการสอนและนําผลการนิเทศไปปรับปรุงงานใน
สถานศึกษา 

3.89 0.84 มาก 10 
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ตาราง 4  (ตอ)  สภาพการบรหิารงานวิชาการตามแนวปฏรูิปการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัด 
                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนากระบวนการเรยีนรู 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการพัฒนา 
การกระบวนการเรียนรู 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

10 สถานศึกษาของทานครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาแสวงหาความรูอยูเสมอ 

4.04 0.80 มาก 5 

11 สถานศึกษาของทานมีเวลาในการปฏิบัติ 
การสอน และงานในหนาทีท่ี่เหมาะสม 

3.93 0.87 มาก 9 

12 สถานศึกษาของทานกําหนดผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังรายภาค  และรายป 

4.14 0.84 มาก 2 

13 สถานศึกษาของทานวางแผนการจัดทํากิจกรรม 
การเรียนรู 

3.96 0.75 มาก 8 

 รวม 3.96 0.71 มาก  

 
  ตาราง  4  พบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนา 
การกระบวนการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =3.96  S.D.=0.71)  และเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู
ทุกขออยูในระดับมาก  เรียงตามลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้  สถานศึกษาของทานกระตุนและสราง
ความตระหนักในภาระหนาที่ครู  ( X =4.15  S.D.=0.71) รองลงมา สถานศึกษาของทานกําหนดผล
การเรียนรูตามที่คาดหวังรายภาคและรายป ( X =4.14  S.D.=0.84 ) และสถานศึกษาของทานสงเสริม
ใหครูเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพตามความตองการและความจําเปน ( X =4.12  
S.D.=0.80) 

  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู
เรียงตามลําดับนอยสุด  ดังนี้ สถานศึกษาของทานจัดแนะแนวในสถานศึกษาอยางเปนระบบ ( X =3.58 
S.D.=1.04)  และครูในสถานศึกษาของทานมีความรูความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
( X =3.78 S.D.=0.75) 
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ตาราง 5  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของครูและผูบริหารสถานศึกษา 
               ขั้นพื้นฐาน สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการวัดผล     
               ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการวัดผล ประเมินผล  
และการเทยีบโอนผลการเรียน 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานแตงตั้งคณะกรรมการวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 

3.94 0.84 มาก 7 

2 สถานศึกษาของทานอนุมัตผิลการเรียนและ 
การเทียบโอนผลการเรียนตามที่คณะกรรมการวัดผล
ประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียนกําหนด 

3.94 0.74 มาก 6 

3 สถานศึกษาของทานมีระเบยีบการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียน  

4.08 0.77 มาก 2 

4 สถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
ใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.18 0.79 มาก 1 

5 สถานศึกษาของทานจัดใหวดัผล ประเมินผล และ 
การเทียบโอนผลการเรียนในทุกระดบัชั้น 

4.02 0.80 มาก 3 

6 สถานศึกษาของทานจัดใหวดัผล ประเมินผล และ 
การเทียบโอนผลการเรียนตามสภาพจริง 

4.01 0.79 มาก 4 

7 สถานศึกษาของทานจัดทํา และพัฒนาเครื่องมือเพื่อ 
การวดัผล ประเมินผล และการเทยีบโอนผลการเรียน 

3.79 0.79 มาก 10 

8 สถานศึกษาของทานนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3.95 0.72 มาก 5 

9 
 

สถานศึกษาของทานนิเทศตดิตามการวดัผล
ประเมินผล และการเทยีบโอนผลการเรียนทุกภาคเรียน 

3.88 0.80 มาก 8 

10 สถานศึกษาของทานนําผลการนิเทศมาปรับปรุง
เกี่ยวกับการวดัผล  ประเมินผล  และการเทียบโอน 
ผลการเรียน 

3.79 0.78 มาก 9 

 รวม 3.95 0.78 มาก  
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 จากตาราง  5  พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการวัดผล 
ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =3.95 S.D. =0.78)  และ
เมื่อพิจารณารายขอพบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการวัดผล 
ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียนทุกขออยูในระดับมาก  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้ 
สถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
( X =4.18 S.D.=0.79)  รองลงมา  สถานศึกษาของทานมีระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
( X =4.08 S.D.=0.77)  และสถานศึกษาของทานจัดใหวัดผลและเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
ในทุกระดับขั้น  ( X =4.02 S.D.=0.08) 

สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการวัดผล  ประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน  เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานจัดทําและพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อการวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ( X =3.79 S.D.=0.79)  และสถานศึกษา
ของทานนําผลการนิเทศมาปรับปรุงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
( X =3.79 S.D.0.78) 
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ตาราง 6  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน 
               เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการประกันคณุภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
 

ขอ สภาพการบรหิารงาน ดานการประกันคณุภาพ
ภายใน  และมาตรฐานการศกึษา 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

1 
 
 

สถานศึกษาของทานมีการประชุมสัมมนาเพื่อสราง
ความตระหนกัในเรื่องการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษา 

4.02 0.89 มาก 2 

2 สถานศึกษาของทานมีการจดัโครงสราง 
การบริหารงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษา 

3.92 0.90 มาก 7 

3 สถานศึกษาของทานมีการเตรียมความพรอมดาน
บุคลากร ทรัพยากรในการจดัระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา และมาตรฐานการศึกษา 

3.91 0.83 มาก 8 

4 สถานศึกษาของทานมีการจดัระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกตอง และเหมาะสม
กับการใชงาน 

3.88 0.82 มาก 10 

5 สถานศึกษาของทานมีการนาํขอมูล  และนาํผล 
การประเมินมาใชในการตัดสินใจ และปรับปรุงงาน 

3.90 0.79 มาก 9 

6 สถานศึกษาของทานมีการจดัระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา และมาตรฐานการศึกษา 

4.03 0.75 มาก 1 

7 สถานศึกษาของทานสนับสนุนสงเสริมใหมีระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาในระดับกลุมงานภายในสถานศกึษา 

3.99 0.76 มาก 3 

8 สถานศึกษาของทานมีการกาํกับติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และรายงานผลการประกันคณุภาพ
ภายใน และมาตรฐานสถานศึกษา 

3.93 0.71 มาก 6 

9 สถานศึกษาของทานปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3.96 0.74 มาก 5 
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ตาราง 6  (ตอ)  สภาพการบรหิารงานวิชาการตามแนวปฏรูิปการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัด 
                         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการประกันคุณภาพภายใน                  
                         และมาตรฐานการศึกษา 
 

ขอ  สภาพการบรหิารงาน ดานการประกันคณุภาพ
ภายใน  และมาตรฐานการศกึษา 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

10 สถานศึกษาของทานมีการกาํหนดมาตรฐานตัวบงชี้ 
และวัตถุประสงคในการประกันคณุภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อยางชัดเจนโดยการตดัสินใจแบบการมีสวนรวม 

3.97 0.77 มาก 4 

 รวม 3.95 0.79 มาก  

 
 จากตาราง  6  พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการประกนั

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =3.95 S.D.=0.79)  และ
เมื่อพิจารณารายขอ  พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาดานการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ทุกขออยูในระดับมาก เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้ 
สถานศึกษาของทานมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
( X =4.03 S.D.=0.75)  รองลงมาคือ  สถานศึกษาของทานมีการประชุมสัมมนาเพื่อสรางความตระหนัก
ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  ( X =4.02 S.D.=0.89)  และ 
สถานศึกษาของทานสนับสนุนสงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษาในระดับกลุมงานภายในสถานศึกษา  ( X =3.99 S.D.=0.76) 

 สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาดานประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา เรียงลําดับนอยสุด 3 ขอ ดังนี้ สถานศึกษาของทานมีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารที่ถูกตองสมกับการใชงาน  ( X =3.88 S.D.=0.82) สถานศึกษาของทานมีการนําขอมูล
และนําผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน( X =3.90 S.D.=0.79) สถานศึกษา
ของทานมีการเตรียมความพรอมดานบุคลากร ทรัพยากรในการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ( X =3.91 S.D.=0.83)   
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ตาราง 7  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั        
               สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนา  และใชส่ือและเทคโนโลย ี
               เพื่อการศึกษา 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการพัฒนา และใชส่ือ 
และเทคโนโลย ี

X  S.D. ระดบัสภาพ ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานมีการพฒันาหองสมุดเพื่อเปน 
ศูนยการเรยีนรู และเปนศูนยส่ือเทคโนโลย ี

3.96 0.88 มาก 2 

2 สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหบุคลากร 
ในสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 
ใหมีความรูความเขาใจและทกัษะในการผลิต และ 
ใชส่ือเทคโนโลยี 

4.00 0.76 มาก 1 

3 สถานศึกษาของทานมีการสรางเครือขายการเรียนรูที ่
อยูในทองถ่ิน ชุมชน และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

3.58 0.97 มาก 10 

   4 สถานศึกษาของทานมีการเนนสื่อที่ผูเรียน และผูสอน
ใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตัวเอง 

3.69 0.95 มาก 7 

5 สถานศึกษาของทานมีการใหผูเรียน และครูผูสอน
สามารถจัดทํา และพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง หรือนํา
ส่ือตางๆ ที่มีอยูรอบตัวมาใชในการเรยีนรู 

3.84 0.85 มาก 4 

6 สถานศึกษาของทานจัดใหมีมุมหนังสือ และเนื้อหา
สาระครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชั้น และมีพอกับ
ความตองการ 

3.74 0.95 มาก 6 

7 สถานศึกษาของทานจัดใหมีการยืมหนังสือหองสมุด 
ไปอานที่บาน 

3.93 0.97 มาก 3 

8 
 

สถานศึกษาของทานมีหนังสือ ส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี 
และอ่ืนๆ ที่หลากหลาย 

3.76 0.88 มาก 5 

9 
 

สถานศึกษาของทานมีการจดัทํา จัดซื้อ จัดหาสื่อตางๆ 
ที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

3.67 0.90 มาก 8 

10 สถานศึกษาของทานมีการศกึษาคนควาวจิยัเพื่อผลิตสื่อ
การเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

3.45 1.01 ปานกลาง 12 
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ตาราง 7  (ตอ)  สภาพการบรหิารงานวิชาการตามแนวปฏรูิปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                         สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนา  และใชส่ือ   
                           และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการพัฒนา และใชส่ือ 
และเทคโนโลย ี

X  S.D. ระดบัสภาพ ลําดับที่ 

11 สถานศึกษาของทานมีการศกึษาวิธีการเลือก  
การใชส่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับวิธีการเรียนรูตามธรรมชาติของ 
การเรียนรู 

3.60 0.89 มาก 9 

12 สถานศึกษาของทานจัดใหมีการกํากับตดิตาม 
และประเมนิผลการดําเนินงานดานการพัฒนาสื่อ 
และการใชส่ือเทคโนโลยีเปนระยะๆ 

3.50 0.95 ปานกลาง 11 

 รวม 3.72 0.91 มาก  

 
  จากตาราง  7  พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนา
และใชส่ือและเทคโนโลยีในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.72 S.D.=0.91) และเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยี 
ที่อยูในระดับมาก  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้  สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหบุคลากร
ในสถานศึกษาเห็นความสําคัญของการพัฒนาคนเองใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการผลิต
และใชส่ือเทคโนโลยี  ( X =4.00 S.D.=0.76)  รองลงมาคือ  สถานศึกษาของทานมีการพัฒนาหองสมุด
เพื่อเปนศูนยส่ือเทคโนโลยี  ( X =3.96 S.D=0.88)  และสถานศึกษาของทานจัดใหมีการยืมหนังสือ
หองสมุดไปอานที่บาน  ( X =3.93 S.D.=0.97) 

 สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาและใชส่ือ  และ
เทคโนโลยี ที่อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้ สถานศึกษาของทานมีการศึกษา
คนควาวิจัยเพื่อผลิตสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  (X=3.45 S.D.=1.01) 
และสถานศึกษาของทานจัดใหมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาสื่อ
และการใชส่ือเทคโนโลยีเปนระยะๆ ( X =3.50 S.D.=0.95) 
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ตาราง  8  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั 
                สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ดานการพัฒนา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
 

ขอ 
 

สภาพการบรหิารงานดานการพัฒนา และสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู 
มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

3.94 0.84 มาก 2 

2 สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภยัของผูเรียน 

4.10 0.82 มาก 1 

3 สถานศึกษาของทานมีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตวัเอง 

3.69 1.02 มาก 7 

4 สถานศึกษาของทานมีหองสมุด หองปฏิบัติการ พื้นที ่
สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง และอยูใน
สภาพที่ใชการได 

3.78 0.96 มาก 5 

5 
 

สถานศึกษาของทานมีการจดั และใชแหลงเรียนรูทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

3.88 0.92 มาก 4 

6 สถานศึกษาของทานมีการจดัระบบสารสนเทศภายใน
อยางเปนระบบ และเปนปจจุบัน 

3.76 0.89 มาก 6 

7 สถานศึกษาของทานมีการวิเคราะหระบบการใหบริการ
ขอมูล และแหลงเรียนรูกับครู นักเรียน และชุมชน 

3.60 0.97 มาก     9 

   8 สถานศึกษาของทานมีการเผยแพรความรูในเรื่องวิธีการ
เชื่อมโยงการเรยีนรูระหวางสถานศึกษากับสงัคม 

3.48 1.00 ปานกลาง 11 

9 
 

สถานศึกษาของทานดําเนนิการใหมีเครือขายการเรียนรู
ระหวางบานกบัสถานศึกษา สถานศึกษากบัสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูรวมกัน 

3.48 1.00 ปานกลาง 10 

10 สถานศึกษาของทานนําภูมปิญญาทองถ่ินมาจัด 
การเรียนรูในสถานศึกษา 

3.66 0.96 มาก     8 

11 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครู ผูเรียนไดใชแหลง
เรียนรูภายใน และภายนอกสถานศกึษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 

3.89 0.89 มาก    3 

 รวม 3.75 0.93 มาก  
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  จากตาราง 8  พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการพัฒนา
และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X =3.75 S.D.=0.93)  และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาและสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู  ที่อยูในระดับมาก  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้  สถานศึกษาของทานมีการสงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  ( X =4.10 S.D.0.82)  รองลงมาสถานศึกษาของทานมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมีอาคารสถานที่เหมาะสม  ( X =3.94 S.D.=0.84) และสถานศึกษา
ของทานสงเสริมใหครู  ผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน  
( X =3.89 S.D.=0.89) 

สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู  ที่อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานมีการเผยแพร
ความรูในเรื่องวิธีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับสังคม  ( X =3.48 S.D.=1.00)  และ
สถานศึกษาของทานดําเนินการใหมีเครือขายการเรียนรูระหวางบานกับสถานศึกษา  ( X =3.48 
S.D.=1.00) 
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ตาราง 9  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั     
               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานมีการวเิคราะหวิจัยเพือ่พัฒนา
คุณภาพการศกึษา ในงานวชิาการ 

3.52 0.91 มาก 7 

2 สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมใหครู ไดรับการศึกษา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูในแตละกลุมสาระ 
การเรียนรู 

3.84 0.83 มาก 1 

3 สถานศึกษาของทานมีการดาํเนินการวิจยัในเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู ดานคณุภาพการศกึษา 

3.49 0.97 ปานกลาง 8 

4 สถานศึกษาของทานมีการนําผลการวิจัยไปใชและเผยแพร 3.33 0.99 ปานกลาง 11 
5 สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหแกบุคลากร

ใหเห็นประโยชน และความสําคัญของการทําวิจัยในชั้นเรียน 
3.80 0.84 มาก 3 

   6 สถานศึกษาของทานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
การทําวิจยัในชั้นเรียนใหกับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทกุคน 

3.71 0.95 มาก 6 

  7 สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมบุคลากรทําการวิจยัใน
ช้ันเรียนอยางตอเนื่อง 

3.76 0.88 มาก 4 

8 สถานศึกษาของทานรวบรวมผลการวิจัยในช้ันเรียนของ
สถานศึกษา และสถานศึกษาอื่น 

3.39 1.06 ปานกลาง 10 

9 
 

สถานศึกษาของทานมีการเผยแพรแลกเปลี่ยนผลการวิจยั
ในชั้นเรยีนของสถานศึกษากบัสถานศึกษาอื่น 

3.08 1.10 ปานกลาง 12 

  10 
 

สถานศึกษาของทานสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยใน 
ชั้นเรียนมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

3.73 0.92 มาก 5 

11 สถานศึกษาของทานใหครูเขาอบรมทําวิจยัในชัน้เรียน
อยางนอยปละ 1 เร่ือง 

3.83 0.98 มาก 2 
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ตาราง 9  (ตอ)  สภาพการบรหิารงานวิชาการตามแนวปฏรูิปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
                         สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา 
                          คุณภาพการศึกษา 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

12 สถานศึกษาของทานมีการไปศึกษาดูงานวจิัยใน 
ชั้นเรียนในสถานศกึษาอืน่ทีป่ระสบความสําเร็จ 
ดานการจดักจิกรรมการเรียนการสอน 

3.40 1.06 ปานกลาง 9 

                                     รวม 3.57 0.95 มาก  

 
 จากตาราง  9  พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม อยูในระดับมาก  ( X =3.57 S.D.=0.95)  และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ที่อยูในระดับมาก  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้ สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมให
ครูไดรับการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรู  ( X =3.84  S.D.=0.83)  
สถานศึกษาของทานใหครูเขาอบรมทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เร่ือง ( X =3.83 S.D.=0.98)  
สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหแกบุคลากรใหเห็นประโยชนและความสําคัญของ
การทําวิจัยในชั้นเรียน  ( X =3.80 S.D.=0.84) 

สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ที่อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานมีการเผยแพร  แลกเปลี่ยน
ผลการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  ( X =3.08 S.D.=1.10)  สถานศึกษาของ
ทานมีการนําผลการวิจัยไปใชและเผยแพร  ( X =3.33 S.D.=0.99) 
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ตาราง 10  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดั 
                 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง 
                 ทางวิชาการ 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการสงเสริมชุมชน 
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับแหลงเรียนรูและภมูิปญญาทองถ่ิน 

3.67 0.92 มาก 5 

2 สถานศึกษาของทานสนับสนุนใหแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน เขามามีสวนรวมใน 
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

3.68 0.92 มาก 3 

3 สถานศึกษาของทานเปนแหลงวิทยาการในการ
แสวงหาความรู และบริการชุมชน 

3.61 1.00 มาก 6 

4 สถานศกึษาของทานมกีารแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน 3.51 1.03 มาก 10 
5 สถานศึกษาขิงทานมีการศึกษาความตองการของ

ชุมชนเกีย่วกับงานวิชาการ 
3.45 1.02 ปานกลาง 12 

6 สถานศึกษาของทานกรรมการสถานศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนและผูปกครองเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาการศกึษา 

3.69 0.49 มาก 2 

7 สถานศึกษาของทานใหบริการและรวมมอืกับชุมชน
ในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

3.71 0.88 มาก 1 

8 สถานศึกษาของทานจัดใหมีความรู เสริมสราง
ความคิดเพื่อพฒันาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน 

3.48 1.01 ปานกลาง 11 

9 
 
 

สถานศึกษาของทานสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานวิชาการของ
สถานศึกษา 

3.59 0.96 มาก 9 

10 สถานศึกษาของทานมีการเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการ 

3.60 0.94 มาก 8 
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ตาราง 10  (ตอ)  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                           สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการสงเสริมชุมชนใหมี 
                            ความเขมแข็งทางวิชาการ 
 

ขอ สภาพการบรหิารงานดานการสงเสริมชุมชน 
ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

X  S.D. ระดับสภาพ ลําดับที่ 

11 สถานศึกษาของทานมีการนาํวิทยาการตางๆ มาใช
เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการ 

3.60 0.92 มาก 7 

12 สถานศึกษาของทานมีการประชาสัมพันธงานของ
สถานศึกษาใหสาธารณชนทราบ 

3.68 0.93 มาก 4 

 รวม 3.60 0.91 มาก  

 
 จากตาราง  10  พบวา  สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.60 S.D.=0.91) และเมื่อพิจารณารายขอ
พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการที่อยูในระดับมาก  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้ สถานศึกษาของทานใหบริการ และ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู ( X =3.71 S.D.=0.88) 
รองลงมา สถานศึกษาของทานกรรมการสถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนและ
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  ( X =3.69 S.D.=0.49)  และสถานศึกษาของทาน
สนับสนุนใหแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
( X =3.68 S.D.=0.92) 
  สภาพการบริการงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการสงเสริมชุนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ  ที่อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานมีการศึกษา
ความตองการของชุมชนเกี่ยวกับงานวิชาการ  ( X =3.45  S.D.=1.02) และสถานศึกษาของทานจัดให
มีความรูเสริมสรางความคิดเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและ
ทองถ่ิน  ( X =3.48  S.D.=1.01) 
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ตอนที่ 2  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยรวมรายดานและรายขอ 

 
ตาราง 11  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                  สังกัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
 

ขอ ปญหาการบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

1 สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหแก
บุคลากรและชมุชนใหเห็นความสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

2.92 1.04 ปานกลาง 1 

2 สถานศึกษาของทานจัดระบบโครงสราง 
การบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอยางเปนระบบทีเ่อื้อตอการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.79 1.06 ปานกลาง 3 

3 คณะกรรมการหลักสูตรในสถานศึกษาของทานมี
การดําเนนิงานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาในกลุม
สาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุม สาระการเรียนรู 

2.88 1.10 ปานกลาง 2 

4 สถานศึกษาของทานจัดทําขอมูลสารสนเทศที่
ทันสมัย ถูกตองและเหมาะสม 

2.70 1.05 ปานกลาง 9 

5 สถานศึกษาของทานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา และดําเนินงานตามแผน 

2.60 1.07 ปานกลาง 12 

6 สถานศึกษาของทานแบงงานตามหลักการมสีวนรวม 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถตรวจสอบได 
และเผยแพรตอสาธารณชน 

2.63 1.03 ปานกลาง 11 

7 สถานศึกษาของทานประชาสัมพันธใหกับ
ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหทราบถึงการใช และการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

2.73 1.10 ปานกลาง 8 
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ตาราง 11  (ตอ)  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                           สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานการพัฒนาหลักสูตร 
                            สถานศึกษา 
 

ขอ ปญหาการบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

8 สถานศกึษาของทานใชเครือขายเขตคณุภาพเปนฐาน
ในการพัฒนางานวิชาการ 

2.74 1.06 ปานกลาง 7 

9 
 

สถานศึกษาของทานนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช
อยางเปนระบบ 

2.68 0.99 ปานกลาง 10 

10 สถานศึกษาของทานมีการนเิทศ กํากับตดิตามผล
การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.77 1.07 ปานกลาง 5 

11 สถานศึกษาของทานกําหนดสาระการเรียนรูที่
บูรณาการเรียนรูระดับชาติ และระดับสถานศึกษา 

2.76 1.08 ปานกลาง 6 

12 สถานศึกษาของทานประเมนิผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่
เกี่ยวของ 

2.77 1.06 ปานกลาง 4 

 รวม 2.74 1.05 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  11  พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.74  S.D.=1.05)  และเมือ่พจิารณารายขอ
พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
อยูในระดับปานกลางทุกขอ  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  สถานศึกษาของทานสรางความตระหนัก
ใหแกบุคลากรและชุมชนใหเห็นความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X =2.92  S.D.=1.04) 
รองลงมา  คณะกรรมการหลักสูตรในสถานศึกษาของทานมีการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในกลุมสาระการเรียนรู  ทั้ง  8  กลุมสาระการเรียนรู  ( X =2.88 S.D.=1.10) และสถานศึกษาของทาน
จัดระบบโครงสรางการบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางเปนระบบที่เอื้อตอ
การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  ( X =2.79 S.D.=1.06) 

 ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและดําเนินงาน
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ตามแผน ( X =2.60 S.D. =1.07) และสถานศึกษาของทานแบงงานตามหลักการมีสวนรวมโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสามาตรวจสอบได  และเผยแพรตอสาธารณชน ( X =2.63 S.D.=1.03) 
 
ตาราง 12  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 

ขอ  ปญหาการบริหารงานดานการพัฒนาการ
กระบวนการเรียนรู 

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับ
ที่ 

1 สถานศึกษาของทานมีการวางแผนพัฒนา
กระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาอยางเปนระบบ
และสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 

2.65 1.04 ปานกลาง 2 

2 สถานศึกษาของทานจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
กระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.58 1.11 ปานกลาง 6 

3 สถานศึกษาของทานกระตุน และสรางความตระหนัก
ในภาระหนาทีค่รู 

2.57 1.08 ปานกลาง 7 

4 สถานศึกษาของทานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.59 1.08 ปานกลาง 4 

5 สถานศึกษาของทานพัฒนาการจัดการเรยีนรูให
สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษา 

2.56 1.04 ปานกลาง 8 

6 ครูในสถานศึกษาของทานมีความรูความสามารถใน
การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

2.68 1.04 ปานกลาง 1 

7 สถานศึกษาของทานจัดแนะแนวในสถานศึกษา 
อยางเปนระบบ 

2.60 0.97 ปานกลาง 3 

8 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครูเขารับ 
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชพี  
ตามความตองการ และความจําเปน 

2.40 1.13 นอย 13 

9 สถานศึกษาของทานวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา
ดานการสอนและนําผลการนิเทศไปปรับปรุงงานใน
สถานศึกษา 

2.52 1.09 ปานกลาง 10 
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ตาราง 12  (ตอ)  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                           สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนา 
                           กระบวนการเรียนรู 
 

ขอ  ปญหาการบริหารงานดานการพัฒนาการ
กระบวนการเรียนรู 

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

10 
 

สถานศึกษาของทานครูและบุคลากรในสถานศึกษา
แสวงหาความรูอยูเสมอ 

2.42 1.10 นอย 12 

11 สถานศึกษาของทานมีเวลาในการปฏิบัติการสอน
และงานในหนาที่ที่เหมาะสม 

2.59 1.16 ปานกลาง 5 

12 สถานศึกษาของทานกําหนดผลการเรียนรูตามที่
คาดหวัง รายภาค และรายป 

2.50 1.12 นอย 11 

13 สถานศึกษาของทานวางแผนการจัดทํากิจกรรม 
การเรียนรู 

2.55 1.12 ปานกลาง 9 

 รวม 2.47 1.08 นอย  

 
 ตาราง  12  พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนา 
การกระบวนการเรียนรู อยูในระดับนอย  ( X =2.47  S.D.=1.08)  และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา  ปญหา
การบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาการกระบวนการเรียนรู  ที่อยูใน
ระดับปานกลาง  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้ ครูในสถานศึกษาของทานมีความรูความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X =2.68 S.D.=1.04) รองลงมาคือสถานศึกษาของทานมี
การวางแผนพัฒนากระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาอยางเปนระบบและสอดคลองกับการปฏิรูป
การศึกษา ( X =2.65  S.D.=1.04) และสถานศึกษาของทานจัดแนะแนวในสถานศึกษาอยางเปนระบบ  
( X =2.60  S.D.=0.97) 

 ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาการกระบวนการเรยีน
ที่อยูในระดับนอย  รูเรียงตามลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ  ตามความตองการและความจําเปน  ( X =2.40  S.D.=1.13)  และสถานศึกษา
ของทานครูและบุคลากรในสถานศึกษาแสวงหาความรูอยูเสมอ  ( X =2.42 S.D.=1.10) 
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ตาราง 13  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการวัดผล  ประเมินผล  
                  และการเทยีบโอนผลการเรียน 
 

ขอ   ปญหาการบริหารงานดานการวัดผล ประเมินผล  
และการเทยีบโอนผลการเรียน 

X  S.D. 
 

ระดับปญหา ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานแตงตั้งคณะกรรมการวัดผล
ประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียน 

2.55 1.12 ปานกลาง 4 

2 สถานศึกษาของทานอนุมัติผลการเรียนและการเทียบโอน
ผลการเรียนตามที่คณะกรรมการวัดผลประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียนกําหนด 

2.47 1.10 นอย 6 

3 สถานศึกษาของทานมีระเบยีบการวดัผลและประเมินผล
การเรียน  

2.44 1.13 นอย 8 

4 สถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให
เปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.36 1.15 นอย 10 

5 สถานศึกษาของทานจัดใหวดัผล ประเมินผล และ 
การเทียบโอนผลการเรียนในทุกระดบัชั้น 

2.42 1.13 นอย 9 

6 สถานศึกษาของทานจัดใหวดัผล ประเมินผล และ 
การเทียบโอนผลการเรียนตามสภาพจริง 

2.44 1.14 นอย 7 

7 สถานศึกษาของทานจัดทํา และพัฒนาเครื่องมือเพื่อ 
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

2.62 1.04 ปานกลาง 1 

8 สถานศึกษาของทานนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

2.56 1.13 ปานกลาง 2 

9 
 

สถานศึกษาของทานนิเทศตดิตามการวดัผลประเมินผล 
และการเทยีบโอนผลการเรียนทุกภาคเรียน 

2.49 1.08 นอย 5 

 10 สถานศกึษาของทานนําผลการนิเทศมาปรับปรุงเกีย่วกับ
การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 

2.55 1.11 ปานกลาง 3 

 รวม 2.42 1.11 นอย  
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 จากตาราง  13  พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศกึษา  ดานการวดัผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ในภาพรวม อยูในระดับนอย  ( X =2.42 S.D.=1.11)  และ
เมื่อพิจารณารายขอพบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนที่อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้
สถานศึกษาของทานจัดทําและพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรยีน 
( X =2.62 S.D.=1.04) รองลงมาสถานศึกษาของทานนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  ( X =2.56 S.D.=1.13)  และสถานศึกษาของทานนําผลการนิเทศมา
ปรับปรุงเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ( X =2.55 S.D.=1.11) 

ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน ที่อยูในระดับนอย เรียงลําดับนอยสุด ดังนี้ สถานศึกษาของทานจัดทําเอกสารหลักฐาน
การศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ( X =2.36 S.D.=1.15)  และสถานศึกษา
ของทานจัดใหวัดผลประเมินผล  และการเทียบโอนผลการเรียนในทุกระดับชั้น ( X =2.42  S.D.=1.13) 
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ตาราง 14  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั 
                  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการประกันคณุภาพภายใน  และ 
                  มาตรฐานการศึกษา 
 

ขอ  ปญหาการบริหารงานดานการประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

1 
 
 

สถานศึกษาของทานมีการประชุมสัมมนาเพื่อสราง
ความตระหนกัในเรื่องการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 

2.53 1.10 ปานกลาง 1 

2 สถานศึกษาของทานมีการจดัโครงสราง 
การบริหารงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษา 

2.47 1.04 นอย 6 

3 สถานศึกษาของทานมีการเตรียมความพรอมดาน
บุคลากร ทรัพยากรในการจดัระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา และมาตรฐานการศึกษา 

2.52 1.09 ปานกลาง 2 

4 สถานศึกษาของทานมีการจดัระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารที่ถูกตอง และเหมาะสมกับการใชงาน 

2.47 1.03 นอย 5 

5 สถานศึกษาของทานมีการนาํขอมูล และนาํผลการ
ประเมินมาใชในการตัดสนิใจ และปรับปรงุงาน 

2.42 1.06 นอย 10 

6 สถานศึกษาของทานมีการจดัระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา และมาตรฐานการศึกษา 

2.51 1.03 ปานกลาง 3 

7 สถานศึกษาของทานสนับสนุนสงเสริมใหมีระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาในระดับกลุมงานภายในสถานศกึษา 

2.48 1.01 นอย 4 

8 สถานศึกษาของทานมีการกาํกับติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และรายงานผลการประกันคณุภาพ
ภายใน และมาตรฐานสถานศึกษา 

2.45 0.99 นอย 8 

9 สถานศึกษาของทานปรับปรุง และพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.44 0.98 นอย 9 
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ตาราง 14  (ตอ)  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
                           สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการประกนัคณุภาพภายใน    
                           และมาตรฐานการศึกษา 
 

ขอ  ปญหาการบริหารงานดานการประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

10 สถานศึกษาของทานมีการกาํหนดมาตรฐานตัวบงชี้ 
และวัตถุประสงคในการประกันคณุภาพภายใน และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางชดัเจนโดย
การตัดสินใจแบบการมีสวนรวม 

2.46 1.07 นอย 7 

 รวม 2.47 1.04 นอย  

 
 จากตาราง  14  พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับนอย  ( X =2.47 S.D.=1.04)  เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการประกัน
คุณภาพภายใน  และมาตรฐานการศึกษา  ที่อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้ 
สถานศึกษาของทานมีการประชุมสัมมนาเพื่อสรางความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา  ( X =2.53  S.D.=1.10)  รองลงมาสถานศึกษาของทานมี
การจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร ทรัพยากรในการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษา  ( X =2.52 S.D.=1.09)  และสถานศึกษาของทานมีการจัดระบบประกัน
คุณภาพภาพภายในสถานศึกษา และมาตรฐานศึกษา  ( X =2.51 S.D.=1.03) 

 ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานประกันคุณภาพภายใน  และ
มาตรฐานการศึกษา  ที่อยูในระดับนอย  เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานมีการนําขอมูล
และนําผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน  ( X =2.42 S.D.=1.06)  และสถานศึกษา
ของทานปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ( X =2.44 S.D.=0.98) 
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ตาราง 15  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนา  และใชส่ือ   
                 และเทคโนโลย ี
 

ขอ ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนา 
และใชส่ือ และเทคโนโลย ี

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานมีการพฒันาหองสมุดเพื่อเปน 
ศูนยการเรยีนรู และเปนศูนยส่ือเทคโนโลย ี

2.62 1.15 ปานกลาง 4 

2 สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหบุคลากรใน
สถานศึกษาเหน็ความสําคัญของการพัฒนาตนเองใหมี
ความรูความเขาใจและทักษะในการผลิต และใชส่ือ
เทคโนโลยี 

2.59 1.09 ปานกลาง 6 

3 สถานศึกษาของทานมีการสรางเครือขายการเรียนรูที ่
อยูในทองถ่ิน ชุมชน และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 

2.60 1.07 ปานกลาง 5 

4 สถานศึกษาของทานมีการเนนสื่อที่ผูเรียน และผูสอน
ใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตัวเอง 

2.51 1.10 ปานกลาง 11 

5 สถานศึกษาของทานมีการใหผูเรียน และครูผูสอน
สามารถจัดทํา และพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเอง หรือ 
นําสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวมาใชในการเรียนรู 

2.58 1.11 ปานกลาง 8 

6 สถานศึกษาของทานจัดใหมีมุมหนังสือ และเนื้อหา
สาระครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ทุกชั้น และมีพอกับ
ความตองการ 

2.58 1.13 ปานกลาง 9 

7 สถานศึกษาของทานจัดใหมีการยืมหนังสือหองสมุด 
ไปอานที่บาน 

2.50 1.19 นอย 12 

8 
 

สถานศึกษาของทานมีหนังสือ ส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี 
และอ่ืนๆ ที่หลากหลาย 

2.55 1.05 ปานกลาง 10 

9 
 

สถานศึกษาของทานมีการจัดทํา จัดซื้อ จัดหาสื่อตางๆ  
ที่มีอยูในทองถ่ินมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 

2.58 1.02 ปานกลาง 7 

10 สถานศึกษาของทานมีการศกึษาคนควาวจิยัเพื่อผลิตสื่อ
การเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

2.75 1.07 ปานกลาง 1 
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ตาราง 15  (ตอ)  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                           สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการพัฒนา  และใชส่ือ   
                           และเทคโนโลยี 
 

ขอ ปญหาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนา 
และใชส่ือ และเทคโนโลย ี

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

11 สถานศึกษาของทานมีการศกึษาวิธีการเลือก  
การใชส่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับวิธีการเรียนรูตามธรรมชาติของ 
การเรียนรู 

2.65 1.06 ปานกลาง 2 

12 สถานศึกษาของทานจัดใหมีการกํากับตดิตาม  
และประเมนิผลการดําเนินงานดานการพัฒนาสื่อ 
และการใชส่ือเทคโนโลยีเปนระยะๆ 

2.65 1.07 ปานกลาง 3 

 รวม 2.59 1.09 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  15  พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนา
และใชส่ือและเทคโนโลยี  อยูในระดับปานกลาง ( X =2.59 S.D.=1.09)  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยี 
อยูในระดับปานกลางทุกขอ เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้  สถานศึกษาของทานมีการศึกษาคนควาวิจัย
เพื่อผลิตส่ือการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ( X =2.75 S.D.=1.07)  รองลงมา  
สถานศึกษาของทานมีการศึกษาวิธีการเลือกการใชส่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับวิธีการเรียนรูตามธรรมชาติของการเรียนรู  ( X =2.65 S.D.=1.06) และสถานศึกษาของ
ทานจัดใหมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาสื่อ  และการใชส่ือเทคโนโลยี
เปนระยะๆ ( X =2.65 S.D.=1.07) 
 ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนา  และใชส่ือและ
เทคโนโลยีอยูในระดับนอยสุด ไดแก  สถานศึกษาของทานจัดใหมีการยืมหนังสือหองสมุดไปอาน
ที่บาน  ( X =2.50 S.D.=1.19)  และสถานศึกษาของทานมีการเนนสื่อที่ผูเรียนและผูสอนใชศึกษา
คนควาหาความรูดวยตนเอง ( X =2.51 S.D.=1.10) 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

65 

ตาราง 16 ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด 
                สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2  ดานการพัฒนา และสงเสริมใหมีแหลงเรยีนรู 
 

ขอ 
 

ปญหาการบริหารงานดานการพัฒนา และสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู 

X  S.D. 
 

ระดับปญหา ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ 
การเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม 

2.48  1.06 นอย 9 

2 สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมสุขภาพอนามัย 
และความปลอดภัยของผูเรียน 

2.29 1.13 ปานกลาง 11 

3 สถานศึกษาของทานมีการใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตัวเอง 

2.57 1.16 ปานกลาง 4 

4 สถานศึกษาของทานมีหองสมุด หองปฏิบัติการ 
พื้นที่สีเขียว และส่ิงอํานวยความสะดวกพอเพียง 
และอยูในสภาพที่ใชการได 

2.66 1.17 ปานกลาง 1 

5 
 

สถานศึกษาของทานมีการจดั และใชแหลงเรียนรู
ทั้งในสถานศกึษา และนอกสถานศึกษา 

2.50 1.06 นอย 8 

6 สถานศึกษาของทานมีการจดัระบบสารสนเทศ
ภายในอยางเปนระบบ และเปนปจจุบัน 

2.41 1.03 นอย 10 

7 สถานศึกษาของทานมีการวเิคราะหระบบ 
การใหบริการขอมูล และแหลงเรียนรูกับครู 
นักเรียน และชุมชน 

2.56 1.04 ปานกลาง 5 

8 สถานศึกษาของทานมีการเผยแพรความรูในเรื่อง
วิธีการเชื่อมโยงการเรียนรู  ระหวางสถานศึกษา 
กับสังคม 

2.60 1.07 ปานกลาง 
 

3 

9 
 

สถานศึกษาของทานดําเนนิการใหมีเครือขาย 
การเรียนรูระหวางบานกับสถานศึกษา สถานศึกษา
กับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูรวมกนั 

2.65 1.06 ปานกลาง 2 

  10 สถานศึกษาของทานนําภูมปิญญาทองถ่ินมาจัด 
การเรียนรูในสถานศึกษา 

2.55 1.04 ปานกลาง 
 

6 
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ตาราง 16 (ตอ)  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
                           สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานการพัฒนา และสงเสริมใหมี 
                              แหลงเรียนรู 
 

ขอ 
 

ปญหาการบริหารงานดานการพัฒนา  และสงเสริม
ใหมีแหลงเรียนรู 

X  S.D. 
 

ระดับปญหา ลําดับ
ที่ 

11 สถานศึกษาของทานสงเสริมใหครู ผูเรียนไดใช
แหลงเรียนรูภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 

2.51 1.08 ปานกลาง 7 

 รวม 2.52 1.08 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  16  พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏรูิปการศกึษา ดานการพฒันา
และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X =2.52 S.D.=1.08)  และเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาและ
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูที่อยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้ สถานศึกษาของทาน
มีหองสมุดหองปฏิบัติการ พื้นที่สีเขียวและสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงและอยูในสภาพที่ใชการได  
( X =2.66  S.D.=1.17) รองลงมา สถานศึกษาของทานดําเนินการใหมีเครือขายการเรียนรูระหวาง
บานกับสถานศึกษา  สถานศึกษากับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูรวมกัน  ( X =2.65 S.D.=1.06) 
และสถานศึกษาของทานมีการเผยแพรความรูในเรื่องวิธีการเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางสถานศึกษา
กับสังคม  ( X =2.60 S.D.= 1.07) 

 ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู  ที่อยูในระดับนอย  เรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน  ( X =2.29 S.D.=1.13)  และสถานศึกษาของทานมีการจัดระบบ
สารสนเทศภายในอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน  ( X =2.41 S.D.=1.03) 
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ตาราง 17  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ขอ ปญหาการบริหารงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับ
ที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานมีการวเิคราะหวิจัยเพือ่พัฒนา
คุณภาพการศกึษา ในงานวชิาการ 

2.75 1.09 ปานกลาง 3 

2 
 

สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมใหครู ไดรับ
การศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู 

2.61 1.04 ปานกลาง 10 

3 สถานศึกษาของทานมีการดาํเนินการวิจยัในเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู ดานคณุภาพการศกึษา 

2.77 1.11 ปานกลาง 2 

4 สถานศึกษาของทานมีการนาํผลการวิจัยไปใชและ
เผยแพร 

2.75 1.10 ปานกลาง  

5 สถานศึกษาของทานสรางความตระหนักใหแกบุคลากร
ใหเห็นประโยชน และความสําคัญของการทําวิจยัใน 
ชั้นเรียน 

2.74 1.09 ปานกลาง 5 

6 สถานศึกษาของทานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การทําวิจยัในชั้นเรียนใหกับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทกุคน 

2.59 1.11 ปานกลาง 12 

7 สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมบุคลากรทําการวิจยั
ในชั้นเรยีนอยางตอเนื่อง 

2.65 1.06 ปานกลาง 9 

8 สถานศึกษาของทานรวบรวมผลการวิจัยในช้ันเรียน
ของสถานศึกษา และสถานศึกษาอื่น 

2.73 1.10 ปานกลาง 6 

9 
 

สถานศกึษาของทานมกีารเผยแพรแลกเปลี่ยนผลการวิจยั
ในชั้นเรยีนของสถานศึกษากบัสถานศึกษาอื่น 

2.82 1.13 ปานกลาง 1 

  10 
 

สถานศึกษาของทานสนับสนุนใหครูนําผลการวิจัยใน
ชั้นเรียนมาใชในการปรับปรงุและพัฒนาการเรียน 
การสอน 

2.68 1.07 ปานกลาง 7 
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ตาราง 17  (ตอ)  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                           สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานการวจิัยเพื่อพัฒนา  
                           คุณภาพการศึกษา 
 

ขอ ปญหาการบริหารงานดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

X  S.D. ระดับปญหา ลําดับที่ 

11 สถานศึกษาของทานใหครูเขาอบรมทําวิจยัในชัน้เรียน
อยางนอยปละ 1 เร่ือง 

2.60 1.12 ปานกลาง 11 

12 สถานศึกษาของทานมีการไปศึกษาดูงานวจิัยในชั้น
เรียนในสถานศึกษาอื่นที่ประสบความสําเร็จดานการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

2.67 1.14 ปานกลาง 8 

                                                     รวม 2.69 1.00 ปานกลาง  

 
  จากตาราง  17  พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ( X =2.69 S.D.=1.00)  และเมื่อ
พิจารณารายขอพบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทุกขออยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้  สถานศึกษา
ของทานมีการเผยแพรแลกเปลี่ยนผลการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  ( X =2.82  
S.D.=1.13)  รองลงมา  สถานศึกษาของทานมีการดําเนินการวิจัยในเรื่องกระบวนการเรียนรู  ดาน
คุณภาพการศึกษา  ( X =2.77 S.D.=1.11)  และสถานศึกษาของทานมีการวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในงานวิชาการ  ( X =2.75 S.D.1.09) 

 ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเรียงลําดับนอยสุด  ดังนี้  สถานศึกษาของทานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทําวิจัย
ในชั้นเรียนใหกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน  ( X =2.59  S.D.=1.11) และสถานศึกษาของ
ทานใหครูเขาอบรมทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เร่ือง  ( X =2.60 S.D.=1.12) 
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ตาราง 18  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
                 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการสงเสริมชุมชนใหม ี
                 ความเขมแข็งทางวิชาการ 
 

ขอ ปญหาการบริหารงานดานการสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ 

X  S.D. 
 

ระดับปญหา ลําดับที่ 

1 
 

สถานศึกษาของทานมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับแหลงเรียนรูและภมูิปญญาทองถ่ิน 

2.65 1.07 ปานกลาง 4 

2 สถานศึกษาของทานสนับสนุนใหแหลงเรียนรู  
ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน เขามามีสวนรวม 
ในการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา 

2.65 1.11 ปานกลาง 7 

3 สถานศึกษาของทานเปนแหลงวิทยาการในการ
แสวงหาความรู และบริการชุมชน 

2.65 1.10 ปานกลาง 5 

4 สถานศกึษาของทานมกีารแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน 2.77 1.11 ปานกลาง 1 
5 สถานศึกษาของทานมีการศกึษาความตองการของ

ชุมชนเกีย่วกับงานวิชาการ 
2.68 1.04 ปานกลาง 2 

6 สถานศึกษาของทานกรรมการสถานศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนและผูปกครองเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาการศกึษา 

2.64 1.08 ปานกลาง 8 

7 สถานศึกษาของทานใหบริการและรวมมอืกับชุมชม
ในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู 

2.53 1.04 ปานกลาง 11 

8 สถานศึกษาของทานจัดใหมีความรู เสริมสราง
ความคิดเพื่อพฒันาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนและทองถ่ิน 

2.65 1.10 ปานกลาง 6 

9 
 

สถานศึกษาของทานสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานวิชาการของสถานศกึษา 

2.66 1.08 ปานกลาง 3 

10 สถานศึกษาของทานมีการเลือกสรรภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการ 

2.61 1.04 ปานกลาง 9 
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ตาราง 18  (ตอ)  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
                           สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานการสงเสริมชุมชนใหม ี
                           ความเขมแข็งทางวิชาการ 
 

ขอ ปญหาการบริหารงานดานการสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ 

X  S.D. 
 

ระดับปญหา ลําดับที่ 

11 สถานศึกษาของทานมีการนาํวิทยาการตางๆ มาใช
เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการ 

2.59 1.05 ปานกลาง 10 

12 สถานศึกษาของทานมีการประชาสัมพันธงานของ
สถานศึกษาใหสาธารณชนทราบ 

2.41 1.05 นอย 12 

 รวม 2.62 1.07 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  18  พบวาปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการสงเสริม
ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.62 S.D.=1.07) และ
เมื่อพิจารณารายขอพบวา  ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ดานการสงเสริม
ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการอยูในระดับปานกลาง  เรียงลําดับมากสุด  3  ขอ  ดังนี้  สถานศึกษา
ของทานมีการแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน  ( X =2.77 S.D.=1.11) รองลงมา สถานศึกษาของทานมี
การศึกษาความตองการของชุมชนเกี่ยวกับงานวิชาการ ( X =2.68 S.D.=1.04) และสถานศึกษาของ
ทานสงเสริมใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางดานวิชาการของสถานศึกษา  ( X =2.66 
S.D.=1.08) 

 ปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษา ดานการสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการที่  อยูในระดับนอยสุด  ไดแก  สถานศึกษาของทานมีการประชาสัมพันธ
งานของสถานศึกษาใหสาธารณชนทราบ  ( X =2.41 S.D.=1.05) และสถานศึกษาของทานใหบริการ
และรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู ( X =2.53 S.D.=1.04) 
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   ตอนที ่3  สรุปขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 จากการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ที่ไดจากแบบสอบถาม
ปลายเปด  มีความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม  และไดนําเสนอแนวทางการบริหารงาน
วิชาการเปนรายดาน  ดังนี้ 
    1.  ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรมีแนวทางดาํเนินการดังนี ้

     1.1  ควรใชเขตคุณภาพเปนฐานในการพฒันางานวิชาการของสถานศึกษา 
    1.2  ควรใหทกุฝายที่เกีย่วของรวมกันประเมินผลการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
    1.3  ควรบูรณาการสาระการเรียนรูในทกุระดับทั้งระดบัชาติและระดบัสถานศึกษา 
    1.4  ควรสรางความตระหนกัใหบุคลากรและชุมชนเหน็ความสําคัญของหลักสูตร
สถานศึกษา 
    1.5  คณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาใหครบทั้ง 8 
กลุมสาระการเรียนรู 
    1.6  สถานศึกษาควรจดัระบบงานที่เอื้อตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ดานการพฒันากระบวนการเรียนรู  ควรมีแนวทางดําเนินการดงันี ้

   2.1  สถานศึกษาควรจดับรกิารแนะแนวใหเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
   2.2  ครูผูสอนทุกคนควรมคีวามรูความเขาใจในหลักสูตรสถานศึกษามากกวานี ้
   2.3  สถานศึกษาควรมีการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ 
 3.  ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ควรมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 
   3.1  สถานศึกษาควรจัดทําและพัฒนาเครื่องมือการวัดผล  ประเมินผล  ตลอดจน
การเทียบโอนผลการเรียน 
   3.2  ควรจัดใหมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 
    3.3  สถานศึกษาควรจัดใหมีการนิเทศติดตามงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียนใหมากขึ้น 
   3.4  สถานศึกษาควรจัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับ
สถานศึกษา 
   4.  ดานการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ควรมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 
   4.1  สถานศึกษาควรจดัใหมีขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองเพื่อประโยชนในการใชงาน 
   4.2  สถานศึกษาควรใชขอมูลในการตดัสินใจในการบริหารสั่งการ 
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   4.3  สถานศกึษาควรเตรยีมความพรอมในการประกนัคณุภาพภายในเพือ่ใหสถานศึกษา
ไดมาตรฐาน 
   4.4  ควรสรางความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษาเห็นถึงความสําคัญของ
การประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   4.5  ควรจัดระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 
   5.  ดานการพัฒนาและใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ควรมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 
   5.1  ควรใหมีการศึกษาคนควางานวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน 

      5.2  ควรมีการกํากับติดตามประเมินผลการพัฒนาสื่อและการใชส่ือเทคโนโลยีอยางเปน
ระบบ 
     5.3  สถานศึกษาควรสรางเครือขายการเรียนรูที่อยูในทองถ่ิน ชุมชนและแหลงเรียนรู
อ่ืนๆ 
 6.  ดานการพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  ควรมแีนวทางดําเนนิการดังนี ้
   6.1  สถานศึกษาควรมกีารเผยแพรความรูเชื่อมโยงความรูระหวางสถานศึกษา 
     6.2  ควรมีการสรางเครอืขายการเรียนรูระหวางบานกับสถานศึกษา 
   6.3  ควรมีการวิเคราะหระบบการใหบริการขอมูลระหวางแหลงเรียนรูกับชุมชน 
   6.4  ควรมีหองสมุด หองปฏิบัติการ พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ
กับการใชงาน 
  7.  ดานการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ควรมีแนวทางดําเนินการดงันี้ 
               7.1  ควรมีการเผยแพรแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยในชัน้เรียน 

   7.2  ควรมีการนําผลการวิจยัไปใชในสถานศึกษา 
   7.3  สถานศกึษาควรมกีารรวบรวมผลงานวิจยัใหมากพอกับการใชงานใหมากขึ้น 
   7.4  ครูควรมีการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

   7.5  ควรมีการวิเคราะหวิจยัเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษาใหมากขึน้ 
  8.  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ ควรมีแนวทางดาํเนินการดังนี ้

   8.1  ควรมีการศึกษาความตองการของชุมชนเกี่ยวกับงานวิชาการ 
   8.2  ควรจัดใหมีการเสริมสรางความรูความคิดเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชพีใหกับชุมชน 
    8.3  ควรมีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางชุมชนกับสถานศึกษา 
    8.4  สถานศกึษาควรสรางเสริมใหชมุชนเขามามีสวนรวมในการจดักจิกรรมทางวชิาการ
ของสถานศึกษา 


