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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาระดับปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี2) เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การบริ หารงานวิชาการ และ
ตําแหน่ง 3) ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี ประชากรเป็ นผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรูทั้ ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
จํานวน 250 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนําข้อมูลมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ)
และการแจงแจงความถีผลการวิ
่
จยั พบว่า
1. ระดับปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปั ตตานี พบว่า ภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการ
วัดผลและประเมินผล และด้านการส่ งเสริ มวิชาการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด คือ ด้านหลักสู ตรและการ
พัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิ
มากที่สุด ในประเด็นจัดครู ผสู ้ อนประจํารายวิชาตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และกลุ่มกิจกรรมพัฒาผู
น เ้ รี ยน
ได้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด และด้วยความสมัครใจ ด้านการบริ หารหลักสู ตร
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด ในประเด็นส่งเสริ มให้ครู ผสู้ อนประเมินผูเ้ รี ยน โดยยึดมาตรฐานผูเ้ รี ยนเป็ น
หลัก ด้านสื่ อและนวัตกรรมมีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด ในประเด็นการจัดให้มีการประเมินผลการใช้
สื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดทําสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยน
ที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนด้านการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด
ในประเด็นประชุมชี้แจง หลักการ วางแผนการดําเนินงานและวิธีปฏิบตั ิในการนิเทศภายในแก่ครู และ
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ด้านการส่ งเสริ มวิชาการมีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด ในประเด็นส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ใช้หอ้ งสมุด
เป็ นแหล่งการจัดการเรี ยนการสอน เช่น การจัดนิทรรศการ การประกวดผลงานนักเรี ยน
2. การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี จําแนก
ตามวุฒิทางการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน มีระดับ
การปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิท้งั ในภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี
3. การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี
จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการพบว่า ในภาพรวมและรายด้านมีระดับการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิ รายด้าน พบ ว่า ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่มี
ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่มีประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปเกือบทุกด้านยกเว้นด้าน
หลักสู ตรและพัฒนาหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่มีประสบการณ์ในการ
่
บริ หารงานวิชาการนอ้ ยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิตํ่ากว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุมสาระการเรี
ยนรู ้ที่มี
ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
4. การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี
จําแนกตาม
ตําแหน่ง พบว่าในภาพรวมและรายด้านมีระดับการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบตั ิท้ งั ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า เกือบทุกด้าน ผูบ้ ริ หาร มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรูยกเว้
้ นด้านการส่ งเสริ มวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หาร
5. ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี
คือ
ครู ไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทําหลักสู ตรอย่างแท้จริ งสถานการณ์ความไม่สงบทําให้โรงเรี ยนจัดการ
เรี ยนรูไ้ ม่เต็มที่ โรงเรี ยนมีหอ้ งคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอครู ขาดความเข้าใจในการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริ ง ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ และผูป้ กครองนักเรี ยนไม่
ห็นเความสําคัญ
ของการศึกษา
6. ข้อเสนอแนะการบริ หารงานวิชาการ ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปั ตตานี พบว่าควรส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาให้มาก
ควรให้มี
การอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทําสื่ อและนวัตกรรม จัดอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือการวัดและประเมินผล
ควรมีการวางแผนการปฏิบตั ิและจัดทําคู่มือ
การนิเทศและจัดให้มีการอบรมครู ฝ่ายวิชาการ และจัดศึกษาดูงานโรงเรี ยนดีเด่น
(4)
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Abstract

The objectives of this research were to 1) examine the performance of academic
administration in the private Islamic schools in Pattani Province, 2) compare the academic
administration in private Islamic schools in Pattani Province based on the respondents’ educational
level, working experience in academic administration and positions and 3) to study the problems
and list suggestions for further improvement of academic administration in private Islamic
schools in Pattani Province. The population for the study included 250 school administrators and
chiefs of 8 learning and subject groups in the private Islamic schools in Pattani Province. The data
were analyzed using such statistics as percentage, means (µ), standard deviation (σ) and
frequencies of distribution. The findings of the study reveal the following.
1. Overall and by individual aspects, the level of performance of academic administration
in the private Islamic school in Pattani is high. The aspects which have the highest average are
measurement and evaluation and academic promotion. The aspect which has the lowest average
is the curriculum and development. For the measurement and evaluation, it has the highest level
of performance in the issue of appropriate provision of learning content and activities organized
by the teachers of each course and suitable to students’ knowledge, capability, skill and
willingness. In terms of curriculum management, the finding shows the highest average in the
issue of encouragement for teachers in assessing learners by basing on student-center principle.
For the aspect of media and innovation, the finding shows the highest average on the evaluation
(5)

of the media and innovation for teaching and encouraging teachers to prepare materials and
teaching media and innovation in a variety of forms, taking into account learners’ differences.
For the line supervision, they show the highest average on the issue of meeting for informing the
principles and practices in planning, implementation and supervision to the teachers. Finally for
the promotion of academic, they show the highest average on the issue concerning encouraging
teachers to use the library as a source of learning and teaching, such as exhibitions and students’
work competition.
2. An analysis of the administrators’ academic administration in private Islamic schools
in Pattani Province Education based on their educational level reveals the following. Overall, the
school administrators and chiefs of subject groups who differ in their educational level show a
high level of academic performance. By considering the average performance in both the overall
and individual aspects, it is found that the administrators and chiefs of subject groups whose
educational level higher than a bachelor degree show a higher level of academic performance than
those whose educational level lower than a bachelor degree.
3. An analysis of the administrators’ academic administration in private Islamic schools
in Pattani Province based on their working experience in academic administration reveals the
following. Overall and by individual aspects, the school administrators and chiefs of the subject
groups whose working experience less than 5 years show a higher level of academic performance
than those whose working experience more than 5 years in all aspects, with an exception of the
curriculum and development where administrators and chiefs of subject groups whose working
experience less than 5 years show a lower level of academic performance than those whose
working experience more than 5 years.
4. An analysis of the administrators’ academic administration in private Islamic schools
in Pattani Province Education based on their position reveals the following. Overall and by
individual aspects, the school administrators and chiefs of subject groups who differ in their
position show a high level of academic performance. By considering the average performance in
both the overall and individual aspects, it is found that the administrators show a higher level of
academic performance than chiefs of subject groups in all aspects, with an exception of the
academic promotion where the chiefs of the subject groups show a higher level of academic
performance than do the school administrators.
(6)

5. The problems of academic administration in the private Islamic schools are the
following. The teachers do not fully understand the process of designing the curriculum. Unrest
situations in the area hinder the schools from managing effective learning to students. Although
the schools are equipped with computer labs but there are not enough computers for students’
usage. The teachers do not understand the measurement and evaluation under actual conditions.
There is a lack of continuity in supervision and the parents do not realize the importance of
education.
6. Recommendations are put forward for improvement of academic administration in
the private Islamic schools in Pattani Province. It is suggested that the community should be
encouraged to participate more in the preparation of curriculum design. Training on the
curriculum application should be given and workshops on the preparation of teaching media and
innovation should be provided including its measurement and evaluation. The operational plan
and constructing of manual for supervision should be carried out. Training for academic affairs
teachers and study trips to model schools should be organized.
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อย่างดียง่ิ
ขอขอบคุณบิดา มารดา ญาติพี่นอ้ งของผูว้ จิ ยั ที่ห่วงใย เป็ นกําลังใจ ช่วยเหลือและสนับสนุน
การศึกษาแก่ผวู ้ จิ ยั เสมอมา ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัหาดใหญ่
ย
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนํา และช่วยเหลือประสานงานให้งานวิจยั สําเร็ จด้วยดี
คุณประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบแด่ บิดา มารดา ครู
อาจารย์ และสถาบันการศึกษาที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชา มีส่วนร่ วมในการวางรากฐานการศึกษา
อบรมให้การสนับสนุนผูว้ จิ ยั ตลอดมา
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บทที่ 1
บทนํา
ปัญหาและความเป็ นมาของปัญหา
กลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้านั้น ส่ วนหนึ่งอยูก่ บั ความเจริ ญก้าวหน้า
ของทรัพยากรบุคคลในประเทศถ้าไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู ้ความสามารถอย่างเต็มที่
แล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆได้ ฉะนั้นสิ่ งที่จะพัฒนาให้กา้ วหน้าเป็ นอันดับแรก คือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะต้องอาศัยการจัดการศึกษาให้ประชา ชนอย่างทัว่ ถึงทุกเพศทุกวัย ให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ มีสุขภาพทางกาย และสุ ขภาพทางใจที่สมบูรณ์ สามารถดํารงชีวติ อยู่ ร่วมกันในสังคม
ได้อย่างเป็ นสุ ข ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนนับ เป็ นสิ่ งสําคัญ ที่รัฐได้คาํ นึงถึง ซึ่ งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ได้กาํ หนดไว้วา่
การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ป็ นเ มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยดึ หลักดังนี้ 1) เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สําหรับประชาชน 2) ให้สั งคมมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และ
มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาส เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่า(สํ
ย านักงานการปฏิรูป
การศึกษา. 2545: 2-3)
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาเป็ นก ารปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสู่ สิ่งที่ดีข้ ึน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คนไทยที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ นทั้งคนดี เก่ง มีความสุ ข
การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรี ยนรู
ที่ม้ ีคุณภาพ ในปัจจุบนั การบัญญัติให้
สถานศึกษาเป็ นนิตบุิ คคล ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การนับเป็ นการปฏิรูป
การศึกษาครั้งสําคัญของประเทศไทยซึ่ งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้ด้ไมาตรฐานและจัดการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพโดยได้
บัญญัติให้มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริ หารบุคคล
และงานบริ หารทัว่ ไป การที่กฎหมายกําหนดให้สถานศึกษาเป็ นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายสํคัาญที่จะทําให้
สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งในการบริ หาร เพือ่ ให้การบริ หารเป็ นไป อย่างคล่องตัว รวดเร็ ว
ซึ่ งสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม
1

2

ภารกิ จการบริ หารและจัดการในสถานศึกษา ประกอบด้วย
4 งาน คือ การบริ หาร
วิชาการ การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่ งการบ ริ หาร
วิชาการถือเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งให้กระจายอํานาจ
ในการบริ หา รจัดการไปให้สถานศึกษามากที่สุด สถานศึกษาจึงจําเป็ นต้องปฏิ บัติงานวิชาการให้มี
ความชัดเจน และที่สาํ คัญสถานศึกษาจะต้องมีความเข้มแข็งในการบริ หารและการจัดการ ซึ่ งจะทําให้
สามารถพัฒ นาหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผล
ประเมินผลการประกันคุณภาพรวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อประโยชน์างวิ
ท ชาการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ภารกิจที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี มากมาย เช่น การบริ หารทัว่ ไป การบริ หารวิชาการ
การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล แต่ภารกิจที่สาํ คัญยิง่ ของผูบ้ ริ หาร คือ การเป็ นผูน้ าํ ทาง
วิชาการโดยให้ความสําคัญต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู ้ของสถานศึกษา
อย่างชัดเจน และสะดวกต่อการนําไปปฏิบตั ิ มีการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม โดยเน้นการมีส่วนร่ ว ม
ทั้งครู และบุคลกรภายในสถานศึกษา (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2549: 10)
สําหรับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนจะดีหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายๆ ด้าน
เช่น ด้านตัวครู ผสู ้ อน ด้านหลักสู ตร ด้านตัวผูเ้ รี ยน ด้านการบริ หารจัดการ และด้านความร่ วมมือของ
ผูป้ กครอง ในด้านการบริ หารการศึกษาของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนเป็ นสิ่ งหนึ่งที่จะบอกได้วา่ การบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาประสบผลสําเร็ จ หรื อ
มีประ สิ ทธิ ผลมากน้อยเพียงใด สิ่ งที่สาํ คัญที่สุด คือ การบริ หารจัดการงานวิชาการของผู ้ บริ หาร
สถานศึกษา และการที่จะทําให้กระบวนการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐาน การพัฒนาการ
บริ หารวิชาการจึงเน้นที่การเปลี่ยนแปลง การคิดสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ๆ ผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าํ ทางวิชาการ
จึงต้องทําหน้าทีก่ ระตุน้ ควบคุม กํากับ นิเทศ ติดตาม กระบวนการต่างๆ ภายในสถานศึกษาให้มีกา ร
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ รวมทั้งการเป็ นครู ของครู เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
โดยเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมแหล่งข้อมูล แนะแนวการสอน เป็ นผูท้ ่ีส่ื อสารอย่างมีประสิ ทธิพภา(ประชุม โพธิกุล.
2548: 3-7) หากสถานศึกษาใดที่มีการพัฒนาอยูเ่ สมอ สามารถบ่งบอกถึงลักษณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
นั้นได้เป็ นอย่างดี
คุณภาพทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
ระดับประเทศยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ การประเมินทางด้านผู ้ เรี ยนผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านความเป็ น
คนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ความสุ ข มีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิต
ที่ดี มีสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ส่ วนในด้านที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
คือ ด้านความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ ความรู ้ และทักษะที่จาํ เป็ น
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ตามหลักสู ตร ทักษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ย นรู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
และทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทําง านร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุ จริ ต สําหรับการประเมินด้านผูบ้ ริ หาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาวะผูน้ าํ มีความสามารถในการบริ หาร
จัดการ ความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ส่ วนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ในด้านการบริ หารวิชาการโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสู ตร ที่เหมาะกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น การจัดให้มี
สื่ อการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และการส่ งเสริ มกิจกรรม และการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ สําหรับโดยภาพรวม สถานศึกษาในสังกัดสํานักงา นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 15,984 แห่ ง คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จํานวน 752 แห่ง การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น จํานวน 703 แห่ง กองพุทธศาสนา จํานวน 87 แห่ง และกองกํา กับการตํารวจตระเวน
ชายแดน จํานวน 36 แห่ง รวมทั้งหมด จํานวน 17,652 แห่ง ได้มาตรฐาน 7,943 แห่ง คิดเป็ น 45 %
ไม่ได้มาตรฐาน 9,709 แห่ง คิดเป็ น 55 % ซึ่ งเกือบทั้งหมดเป็ นสถานศึกษาของรัฐขนาดเล็ก ในชนบท
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549: 5)
สําหรับการประเมินคุณภาพทางการเรี ยนของสถานศึกษาในจังหวัดปัตตานีระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาปั ตตานี จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่3 ชั้นประถมศึกษาปี ที 6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545
ถึงปี การศึกษา2547 จากผลการประเมินพบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพอใจ ถึงแม้จะมีการพัฒนาสู งขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย
และวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นวิชาทีฝึ่ กทักษะการคิดวิเคราะห์อยูใ่ นระดับที่ต่าํ สถานศึกษาต้องมุ่งพัฒนา
ด้านผูเ้ รี ยนอย่างเร่ งด่วน ทั้งในด้านการคิดอย่างเป็ นระบบมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สนใจใฝ่ รู้
และรักการทํางาน เช่นเดียวกับโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี แม้ปัจจุบนั มี
การพัฒนาและเปิ ดทําการสอนทั้งวิชาสามัญ วิชาชีพ และวิชาศาสนา แต่ยงั ประสบปั ญหาด้านการศึกษา
หลายประการ เช่น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า ปั ญหาการขาดแคลนอัตรากําลังครู ปั ญหาการอ่าน
หนังสื อไม่ออก เขียนไม่ได้ ปั ญหาการขาดแคลนสื่ อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี นักเรี ยนเข้าสู่ ระบบ
การศึกษาแล้วมีอตั ราการออกกลางคันสู งเป็ นต้น (ไซลัน สาและ. 2549: 5; อ้างอิงจาก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี . 2546: 3-4) ดังนั้นการบริ หารงานด้ านวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นับว่ามี
ความสัมพันธ์อย่างยิง่ กับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน การบริ หารโรงเรี ยนบทบาทของผูบ้ ริ หาร
ในฐานะผูน้ าํ ทางวิชาการจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ จากความสําคัญและปั ญหาดัง กล่าว ผูว้ จิ ยั สนใจที่
จะศึกษาเรื่ องการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปั ตตานี เขต 2 รวมทั้งรวบรวมปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้ นในการบริ หารจัดการภายใน
สถานศึกษา ซึ่ งจะนําไปสู่ การพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาระดับปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี 6 ด้าน คือ ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อ
และนวัตกรรม ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านนิเทศภายใน ด้านส่ งเสริ มวิชาการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปั ตตานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ และตําแหน่ง
3. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี
ความสํ าคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจยั จะเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถวาง
แผนการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. เป็ นข้อมูลให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุ งการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
3. เป็ น ประโยชน์สาํ หรับผูท้ ี่จะศึกษาค้นคว้าและวิจยั เพิ่มเติมในด้านที่เกี่ยวกับการบริ หาร
งานวิชาการในโรงเรี ยนต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาํ หนดขอบเขตของเนื้อหา ประชากร และตัวแปรที่ศึกษาไว้ ดังนี้
1. ขอบเขตเนือ้ หา
การวิจยั ครั้งนีผ้ วู ้ จิ ยั มุ่งศึกษาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปั ตตานี ซึ่ งได้ยดึ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดขอบเขตด้านเนื้อหา
6 ด้าน (ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์. 2549: 8-9) ดังนี้
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1.1 ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
1.2 ด้านการบริ หารหลักสู ตร
1.3 ด้านสื่ อและนวัตกรรม
1.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล
1.5 ด้านการนิเทศภายใน
1.6 ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ
2. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั
8 กลุ่ม ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี มีโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ทั้งหมด 28 โรงเรี ยน ดังนั้นประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 28 คน และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จํานวน 224 คน รวมประชากรในการวิจยั ทั้งสิ้ นจํานวน 252 คน ซึ่ง
การวิจยั ครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา
3. ตัวแปรทีศ่ ึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
3.1.1 วุฒิการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และหัวหน้า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แบ่ง
ออกเป็ น2 ระดับ คือปริ ญญาตรีหรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรีและสู งกว่าปริ ญญาตรี
3.1.2 ประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ตํ่ากว่า 5 ปี
และตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
3.1.3 ตําแหน่งแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการปฏิบตั ิการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรูใ้ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงั หวัดปั ตตานี ทั้ง6 ด้าน คือ
3.2.1 ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
3.2.2 ด้านการบริ หารหลักสู ตร
3.2.3 ด้านสื่ อและนวัตกรรม
3.2.4 ด้านการวัดผลและประเมินผล
3.2.5 ด้านการนิเทศภายใน
3.2.6 ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ
4. ระยะเวลาในการศึกษา
ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2550
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
การวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
ผูว้ จิ ยั ได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้
1. การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบตั ิ งานของผูบ้ ริ หาร และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ย นรู ้ใน 6 ด้าน คือ ด้านหลักสู ตรและพัฒนาหลักสู ตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อและ
นวัตกรรม ด้านวัดผลประเมินผล ด้านนิเทศภายใน และด้านส่ งเสริ มวิชาการ เพือ่ ส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู้ รี ยน
1.1 งานด้านหลักสู ตรและพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการปรับปรุ งหลักสู ตร
ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การประชุมชี้แจงเพื่อให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย หลักการ โครงสร้าง
หลักสู ตร และให้ครู มีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถาน ศึกษา การวางแผนการดําเนินงานจัดทํา
หลักสู ตร จัดหาเอกสารและคู่มือหลักสู ตร ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และจัดครู ผสู ้ อนประจํารายวิชา
ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ รวมถึงการเข้าร่ วมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1.2 งานด้านการบริ หารหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริ ม
การจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสู ตร การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตร
สถานศึกษา การนิเทศ ติดตาม กํากับ การใช้หลักสู ตร การ แต่งตั้งคณะทํางานในการประเมินผลการ
ใช้หลักสู ตร การวางแผนร่ วมกับครู ผสู้ อน การส่ งเสริ มให้ครู ผสู้ อนประเมินผูเ้ รี ยน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ น
หลัก
1.3 งานด้าน สื่ อและนวัตกรรม หมายถึง การสนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้ ครู เข้าอบรม
เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจํานวน
นักเรี ยน มีการประเมินผลการใช้ส่ื อนวัตกรรม รวมทั้งการจัดหาสื่ อและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ผสู้ อน
เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
1.4 งานด้านการวัดผลและประเมินผล หมายถึง การส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคล ากร
เข้ารับการอบรม และวัดผล ประเมินผลผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการหลากหลาย ทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน มีการรายงานผลการเรี ยนรู ้ จัดให้มีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรี ยน โดยมุ่งเน้นให้
ครู ผสู ้ อนวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระ และทุกชั้นเรี ยน เพื่อนําผลไปปรับป รุ งการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
1.5 งานด้านการนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ตั้งแต่การประชุมชี้แจงหลักการ วางแผนการดําเนินงาน และวิธีการ
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ปฏิบตั ิการนิเทศภายใน การสร้างความเข้าใจระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายใน การสนับสนุนการนิเทศภายในโดยเลือกกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการนําผลการนิเทศไปพัฒนาการเรี ยนการสอน
ของครู และผูเ้ รี ยน
1.6 งานด้านการส่ งเสริ มวิชาการ ห มายถึง การจัด นวัตกรรมที่ทนั สมัย งบประมาณ
ให้เพียงพอแก่ผเู ้ รี ยนและครู การจัดบรรยากาศห้องสมุดที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ ม
สนับสนุนการใช้หอ้ งสมุด การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุดอย่างมีระบบ
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน หมายถึง ครู ใหญ่ และหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี
4. โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง โรงเรี ยนราษฎร์ ที่เปิ ดสอนทั้งวิชาสามัญ
ควบคู่กบั วิชาศาสนาอิสลามในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปัตตานี
5. วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสู งสุ ดของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งวุฒิการศึกษาออกเป็ น 2 ระดับ คือ
5.1 ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
5.2 สู งกว่าปริ ญญาตรี
6. ประสบการณ์ในการบริ หาร งานวิชาการ หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน หรื อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งประสบการณ์
ในการบริ หารงานวิชาการออกเป็ น 2 ระดับ คือ
6.1 น้อยกว่า 5 ปี
6.2 ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
7. ตําแหน่ง หมายถึง หน้าที่ทางการบริ หารงานวิชาการภายในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
7.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
7.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยเอกชนสอนศาสนาอิ
น
สลามในจังหวัดปัตตานี
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เนื้อหา สาระสําคัญและสรุ ปประเด็นใน
การนําเสนอ ดังนี้
1. ความหมายของการบริ หาร
2. ทฤษฎีและหลักการบริ หาร
3. การบริ หารงานวิชาการ
3.1 ความหมายของงานวิชาการ
3.2 ความสําคัญของงานวิชาการ
3.3 หลักการบริ หารงานวิชาการ
3.4 ขอบข่ายงานวิชาการ
4. บริ บทโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการบริหาร
คําว่า “การบริ หาร ” มีนกั วิชาการให้คว ามหมายไว้หลายทัศนะแตกต่างกันไป ดังเช่น
ความหมายที่เป็ นศาสตร์ ซึ่ งเป็ นความรู ้ที่ตอ้ งศึกษา และความหมายที่เป็ นศิลป์ หรื อยุทธวิธีในการ
ดําเนินงาน ได้แก่
ไซมอน (สมศักดิ์ ด่านเดชา . 2544: 21; อ้างอิงจาก Simon. 1976: 1) กล่าวว่า การบริ หาร
หมายถึง การปฏิบตั ิกิจการต่าง ๆ ให้บรรลุผลสําเร็ จโดยใช้ศิลปะ
อรุ ณ รักธรรม (สมศักดิ์ ด่านเดชา. 2544: 21; อ้างอิงจาก อรุ ณ รักธรรม. 2527: 18) การบริ หาร
เป็ นการกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มุ่งถึงความสําเร็ จร่ วมกัน โดยยึดหลักประหยัด
และประสิ ทธิ ภาพความสําเร็ จนั้น จะต้องเป็ นที่พึ งพอใจของผูร้ ับบริ การในผลงานนั้น จึงเห็นได้วา่
การบริ หารงานเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์
จากความหมายที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การบริ หาร หมายถึง กระบวนการในการดําเนินงาน
โดยการใช้ศาสตร์ และศิลป์ ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่ วมมือกันดําเนินกิจกรรมหรื องานให้บรรลุ
8
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วัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยทรัพยากรทางการบริ หารเป็ นปั จจัยอย่างประหยัด และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
ทฤษฎีและหลักการบริหาร
ทฤษฎีทางการบริหาร
การบริ หารจําเป็ นต้องนําศาสตร์ และศิลป์ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธรรมชาติขององค์การ
ผูบ้ ริ หารต้องสร้างทักษะในการบริ หารเพื่อพัฒนาองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์(2549: 25-31) ได้สรุ ปทฤษฎีทางการบริ หารไว้ดงั นี้
1. ทฤษฎีการบริ หารเชิงวิทยาศาสตร์(Scientific Management Theory) ผูก้ ่อตั้งคนแรกของ
ความคิดเห็นนี้และได้นาํ มาใช้ได้เป็นผลสําเร็ จ ได้แก่ เฟรเดอริ ค ดับบลิว เทเลอร์ (Frederick W. Taylor)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดสิ่ งที่ตอ้ งการไว้สาํ หรับการปฏิบตั ิงาน แทนที่ ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องทําตามตนเองคิด
เทเลอร์ พยายามหาวิธีที่ดีที่สุดซึ่งได้หลักการมีข้นั ตอนดังนี้ (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2549: 25-31; อ้างอิง
จาก Hampton. 1986: 60)
1.1 การวิเคราะห์งาน (Analysis Task) ผูบ้ ริ หารจะต้องทําการวิเคราะห์งานก่อนว่า มี
องค์ประกอบหรื อส่ วนงานอะไรบ้าง มีมาตรฐานอะไรบ้าง อุปกรณ์ เครื่ องมืและการจั
อ
ดเวลารวมทั้งเวลา
พักผ่อน และเวลาที่ยดื หยุน่ ได้
1.2 กําหนดคุณสมบัติของบุคคลเข้าปฏิบตั ิงาน(Design One Best Way to Perform It)
ผูบ้ ริ หารต้องพิจา รณาว่าบุคคลที่มีคุณลักษณะเช่นไร มีความเหมาะสมกับงาน โดยพิจารณาทั้งด้าน
ความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางร่ างกาย วุฒิการศึกษา อายุ
และประสบการณ์
1.3 คัดเลื อกบุคคล (Select Workers) เป็ นขั้นที่ผบู ้ ริ หารต้องคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน
โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติท่ีกาํ หนดไว้
1.4 ฝึ กอบรมบุคลากร(Train Workers) เพื่อให้บุคลากรมีทกั ษะการปฏิบตั ิงานจําเป็ นต้อง
มีการแนะนํา ชี้แจง ฝึ กประสบการณ์ ให้เกิดควา มชํานาญโดยอาศัยการอบรม หรื อกา รประชุม
การสัมมนาเพื่อทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย
1.5 การให้สิ่งจูงใจหรื อแรงเสริ ม (Pay Incentives) ผูบ้ ริ หารต้องจัดค่าตอบแทนให้
บุคลากร เพื่อจูงใจในการปฏิบตั ิงาน สร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรทุกฝ่ ายและเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิผล
อีกด้วย
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การปฏิบตั ิงานตามหลักการนี้ ทําให้ เทเลอร์ ประสบความสําเร็ จและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
บุคลากรมีความพึงพอใจไม่เหนื่อยหน่ายปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้น ผูบ้ ริ หารยังต้องทําหน้าที่
วางแผน จัดองค์การให้คาํ ชี้แนะ และควบคุมการปฏิบตั ิงาน
2. ทฤษฎีการบริ หารเชิงการจัดการ(Administrative Management Theory) ผูค้ ิดค้นหาวิธีการ
บริ หารให้ประสบความสําเร็ จ และคิดในเรื่ องการจัดการ ได้แก่ เฮนรี ฟาโยล(Henri Fayol) โดยเน้นให้
ความสําคัญกับหน้าที่ทางการบริ หารจัดการซึ่ งมีหลักการดังต่อไปนี้ (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2549: 25-31;
อ้างอิงจากHampton. 1986: 60)
2.1 การแบ่งงาน (Division of Work) เป็ นการกําหนดภารกิจและความรับผิดชอบให้
บุคลากร
2.2 มอบอํานาจความรับผิดชอบ (Authority) ให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้ทาํ ตามบทบาทหน้า ที่และ
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น รวมทั้งคํานึงถึงการให้รางวัและผลตอบแทนที
ล
่เหมาะสม
2.3 กฎระเบียบ (Discipline) จัดให้มี กฎและระเบียบ หรื อข้อตกลงร่ วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิได้เข้าใจตรงกันและจําเป็ นต้องอาศัยแนะนําการนิเทศที่ดี
2.4 เอกภาพการสั่งการ (Unity of Command) งานควรได้รับคําแนะนําหรื อคําสั่งจาก
ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานเท่านั้น
2.5 เอกภาพของการกําหนดทิศทาง(Unity of Direction) ผูบ้ ริ หารต้องกําหนดทิศทาง
เป้ าหมาย แต่ละงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ซึ่ งจําเป็ นต้องอาศัยการประสานงานการสร้างเอกภาพ และ
การเน้นการปฏิบตั ิ
2.6 การรวบรวมความสนใจของแต่ละคนให้เป็ นหนึ่งดีเ ยว (Subordination of Individual
Interests to General Interest) ความทะเยอทะยาน ความเห็นแก่ตวั ความขี้เกียจ ความอ่อนแอ ความเบื่อ
หน่าย และสิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลเป็ นสาเหตุมี ผลต่อพฤติกรรมองค์การโดยส่ วนรวม ผูบ้ ริ หาร
จําเป็ นต้องละลายสิ่ งเหล่านี้ให้หมดไป และสร้างตัวอย่างที่ดีและการนิเทศที่เหมาะสมและยุติธรรม
2.7 การให้รางวัลหรื อค่าตอบแทนแก่บุคลากร (Remuneration of Personnel) บริ หาร
จัดรางวัลหรื อค่าตอบแทนที่เหมาะสมซึ่ งจะช่วยให้มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานดีข้ ึน
2.8 การรวมศูนย์ (Centralization) องค์การจําเป็ นต้องมีการประสานงาน การสัง่ การ
โดยอาศัยส่ วนกลาง อย่างไรก็ตามอาจมีความจําเป็ นต้องกระจายอํานาจหรื อความรับผิดชอบขึ้นอยูก่ บั
สถานการณ์และลักษณะงาน การรวมศูนย์จะทําให้สามารถกําหนดศักยภาพของบุคลากรไปในทิศทาง
เดียวกัน
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2.9 สายงานของการบริ หาร(Scalar chain) เป็ นการกําหนดสายบังคับบัญชาจากเบื้องบน
สู่ ระดับล่าง ซึ่งจะช่วยกําหนดทิศทางให้มีเอกภาพมากมากขึ้น อย่างไรก็ตามการที่มีสายงานบริ หารยาว
เกินไป การสื่ อก็ยอ่ มมีอุปสรรคและการตัดสิ นที่ไม่ดส่ี งผลต่อการบริ หารจัดการด้วยเช่นเดียวกัน
2.10 การลําดับขั้นการบังคับบัญชา (Line order) เป็ นการวางคนให้เหมาะสมกับสายงาน
เดียวกันได้เพือ่ สะดวกต่อการประสาน กํากับติดตามผล
2.11 ความเท่าเทียมกัน (Equity) ผูบ้ ริ หารต้องให้ความเท่าเทียมและยุติธรรมแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึ่ งจะส่ งผลต่อความซื่อสัตย์และการปฏิบตั ิงานที่ดี
2.12 ความมีเสถียรภาพของบุคลากร(Stability tenure of personnel) ผูบ้ ริ หารต้องคํานึงถึง
เสถียรภาพหรื อความมัน่ คงในการปฏิบตั ิของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบบ่อย ๆ
ย่อมส่ งผลต่อการทําลายขวัญและประสิ ทธิ ภาพ
2.13 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์(Initiative) ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนได้
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้สามารถทํางานได้บรรลุเป้ าหมายมากที่สุด โดยการเริ่ มคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ
และร่ วมประเมินผล เป็ นต้น
2.14 การพัฒนาทีมงาน (Espirit de corps) ผูบ้ ริ หารจํา เป็ นต้องสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง
เพื่อนําไปสู่ ความร่ วมมือและการประสานงานที่ดี
องค์ประกอบทั้ง 14 ประการนี้จะทําให้การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ดังนั้น
การบริ หารงานวิชาการจึงต้องนําหลักการดั งกล่าวนี้ ไปประยุกต์ใช้เช่นเดี ยวกัน เพื่อให้งานวิชาการมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
3. ทฤษฎีการบริ หารเชิงมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations Theory) เป็ นทฤษฎีการบริ หาร
เน้นความสัมพันธ์ของบุคคล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุ คลากรหรื อผูบ้ ริ หารกับผูร้ ่ วมงาน ผูใ้ ห้ความคิดนี้
ได้แก่ เอลตัน เมโย(Elton Mayo) ให้ความสําคัญกับความรู ้สึกที่มีต่อกัน เน้นองค์ประกอบทางด้านสังคม
และจิตวิทยา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผลผลิต และส่ งเสริ มความมีชีวติ ที่ดี เมโย ได้ กล่าวว่าว่า “คน
ไม่ได้ถูกแยกให้มีความโดดเดี่ยวลําพังซึ่ งแสวงหาหรื อสนใจแต่รายได้หรื อการงาน แต่เขายังต้องเป็ น
สมาชิกอยูก่ บั กลุ่มต้องการความพึงพอใจจากสังคมอีกด้วย ” เมโย ได้สรุ ปปัจจัยที่สาํ คัญและเป็ น
องค์ประกอบต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์การไว้ดงั นี้
3.1 ขวัญ (Moral) บุคลากรจะต้องมี ขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน ผูบ้ ริ หารต้อง
คํานึงถึงขวัญและกําลังใจโดยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงาน
3.2 ระดับความปรารถนา(Level of aspiration) ทุกคนมีความปรารถนาต่อชีวติ เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวติ ที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวหรื อสังคม ดังนั้นการตั้งความหวั งเพื่อพัฒนาไปสู่ ความ
ปรารถนาสู งสุดย่อมเป็ นแรงผลักดันให้การปฏิบตั ิงานมีความสําเร็ จ
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3.3 ความตระหนักในตนเอง (Self-realization) บุคลากรต้องสร้างความตระหนักใ น
บทบาทและหน้าที่ ผูบ้ ริ หารต้องเห็นความสําคัญของทุกคน ทุกส่ วนประกอบกันในองค์การการรู้และ
เข้าใจในหน้าที่ของตนเองจะเป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
3.4 ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของ(Sense of belonging) การให้ทุกคนมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของจะ
สร้างความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น มนุษยสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานดี มีความอบอุ่น มีชี วติ ชีวาทําให้
รู้สึกเป็ นเจ้าของต้องการให้องค์การทีป่ ฏิบตั ิงานประสบความสําเร็ จและไม่ละทิ้งหน้าที่ของตนเอง
3.5 การมีส่วนร่ วมในการทํางาน (Participation) ผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่ วนร่ วมในการคิด วางแผนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ร่ วมปฏิบตั ิ และร่ วมประเมินผลการมีมนุษยสัม พันธ์
ที่ดี ก่อให้เกิดความร่ วมมือและก่อให้เกิดผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย
จากแนวความคิดของเมโย ซึ่ งเน้นความสําคัญของคนในองค์การ ทําให้ดักลาส แมคเกร
เกอร์ (Douglas McGregor) กําหนดเป็ นทฤษฎีX และทฤษฎีY ซึ่ งมีรายละเอียดสรุ ปดังนี้
ทฤษฎี X
1) บุคคลโดยทัว่ ไปตามหลักทฤษฎีX ไม่ชอบทํางานและถ้าเป็ นไปได้จะหลีกเลี่ยงการ
ทํางาน
2) ด้วยเหตุการณ์หลีกเลี่ยงหรื อไม่ทาํ งานนี้ คนส่ วนมากต้องมีการบังคับควบคุม ชี้นาํ
ขู่เข็ญ โดยการลงโทษเพื่อให้พยายามทํางานไปสู่ ความสําเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การ
3) บุคคลโดยทัว่ ไปชอบการชี้นาํ หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ค่อนข้างทะเยอทะยาน
ต้องการป้ องกันตนเอง
ทฤษฎี Y
1) บุคคลตามลักษณะทฤษฎี Y ชอบทํางานแม้จะใช้ปัญญาและแรงกายเสมือนเป็ นงาน
ตามปกติหรื อเป็ นการพักผ่อน เงื่อนไขในการควบคุมทําให้มีความพึงพอใจที่ จะเป็ นอาสาสมัครและ
จะหลีกเลี่ยงเงื่อนไขการลงโทษ
2) การควบคุมภายนอกและการบังคับขู่เข็ญโดยการลงโทษเพื่อให้พยายามทํางานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การนั้น บุคคลหรื อตัวเขาเองจะเป็ นผูค้ วบคุมและรับผิดชอบต่อตนเองการ
ปฏิบตั ิงานโดยไม่จาํ เป็ นต้องบังคับจากภายนอก
3) ความผูกพันในหน้าที่เป็ นเสมือนรางวัลแห่งความสําเร็ จ รางวัลที่สาํ คัญที่สุด ได้แก่
ความพึงพอใจและความต้องการบรรลุความสําเร็ จ เป็ นผลของความพยายามนําไปสู่ วตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
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4) บุคคลตามทฤษฎี Y จะเป็ นคนชอบแสวงหาและยินดีท่ีจะเรี ยนรูไม่
้ วา่ จะอยูใ่ นภาวะ
ที่มีเงื่อนไขหรื อไม่ การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ไม่มีความทะเยอทะยานและไม่ รู้สึกมัน่ คงถือเป็ น
ประสบการณ์ซึ่ งไม่ใช่ลกั ษณะที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
5) มีศกั ยภาพในการทํางานที่สัมพันธ์กบั ระดับความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้
สติปัญญาในการแก้ปัญหาขององค์การ
6) ภายใต้เงื่อนไขที่ตอ้ งทํางานหนัก และการแข่งขันใ นยุคปั จจุบนั บุคคลลักษณะ
ทฤษฎี Y จะชอบใช้ศักยภาพของตนเองด้วยความพยายามมุ่งมัน่ ไม่ทอ้ แท้ต่อความเหน็ดเหนื่อย
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ การบริ หารงานบุคคลที่มีลกั ษณะตามทฤษฎีX ต้องใช้วธิ ี การบังคับ
ควบคุมและการสั่งการ ซึ่ งเป็ นลักษณะเผด็จการ ส่ วนบุคคลที่มีลกั ษณะตามทฤษฎี Y ใช้วธิ ีแบบ
ประชาธิ ปไตย การแนะแนว การให้ความช่
วยเหลือ การนิเทศงานและการยกย่องชมเชย
4. ทฤษฎีการบริ หารเชิงพฤติกรรม(Behavioral Theory) เน้นความสําคัญผูบ้ ริ หารกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมมือกันในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นความคิดของเบอร์ นาร์(Chester
ด
I. Barnard) ชาว
อเมริ กนั ได้กล่าวถึงการสร้างความเข้าใจร่ วมกันของบุคลากรในองค์การเพื่อให้ผบู ้ ริ หารทําหน้าที่ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บทบาททางการบริ หารเชิงพฤติ
กรรมมี ดังนี้
4.1 การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ในองค์การมีความจําเป็ นต้องอาศัยระบบ
การสื่ อสารที่ดี เป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง(Upward and Downward Communication) และเป็ นการสื่ อ
ที่ชดั เจน บางองค์การใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ ทางคอมพิวเตอร์ หรื ออีเลคตริ กเมล (E-mail) และบาง
สถานศึกษาใช้วารสารการประชาสัมพันธ์เป็ นการสร้างความเข้าใจร่ วมกัน
4.2 การจูงใจ (Motivation) ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญกับการจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานรู ้สึก
ต้องการทํางานและมีความสุ ข สิ่ งจูงใจที่ผบู ้ ริ หารนํามาใช้ในการบริ หารอาจเป็ นสิ่ งที่ไม่ใช่ตวั เงิน หรื อ
สิ่ งของ อาจเป็ นคําพูดชมเชย ยกย่องคุณความดีการให้เกียรติ การประเมินผลและให้สิ่งตอบแทนรวมทั้ง
การเลื่อนขั้นและตําแหน่ง เป็ นต้น การจูงใจมีผลเพื่อให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้ ดีข้ ึนและเป็ นผลดี
ต่อองค์การ
4.3 การตัดสิ นใจ (Decision Making) ผูบ้ ริ หารต้องใช้การตัดสิ นใจมากในการแก้ปัญหา
และการปฏิบตั ิกิจกรรมในองค์การ การตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น จําเป็ นต้องอาศัยข้อมูลที่ชดั เจนมี
ความโปร่ งใสและยุติธรรม เป็ นการตัดสิ นใจที่อยูบ่ นรากฐานความถูกต้องไม่มีอคติใด ๆ อาจตัดสิ นใจ
เพียงคนเดียวหรื อตัดสิ นใจโดยกลุ่มตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
4.4 ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ (Interpersonal Relationship) เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชากับผูป้ ฏิบตั ิงาน การปฏิบตั ิต่อกันระห ว่างบุคลากร
ภายในองค์การ มีวฒั นธรรมองค์การอะไรบ้างที่เป็ นการเสริ มสร้างความเป็ นอยู่ ที่ดีขององค์การ เช่น
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การทักทายซึ่ งกันและกัน การให้คาํ ปรึ กษาหารื อ การแนะนําพบปะพูดคุยกับผูบ้ ริ หารการเยีย่ มชั้นเรี ยน
หรื อที่ทาํ งานรวมถึงประเพณี ปฏิบตั ิที่เสริ มสร้างบรรยากาศการทํานร่
าง วมกัน
5. ทฤษฎีการบริ หารแบบระบบราชการ(Bureaucracy Theory) ซึ่ งเป็ นระบบการบริ หารที่มี
ขั้นตอน และอาศัยลําดับขั้นการบังคับบัญชา แมค เวเบอร์(Max Weber) ได้กล่าวถึงลักษณะของระบบ
ราชการไว้ดงั นี้
5.1 แบ่งงานเป็ นส่ วนหรื อฝ่ าย (Division of Work) เพื่อความสะดวกในการบริ หารและ
สามารถจัดกลุ่มคนที่มีถนัดเข้ารับผิดชอบงานได้ตรงกับความต้องการ
5.2 ยึดหลักการ (Principles of Working) อาศัยเหตุผลที่ถูกต้องและยุติธรรมไม่เอาเรื่ อง
ส่ วนบุคคลมาตัดสิ นใจ ผูบ้ ริ หารต้องสร้างหลักการที่เป็ นจริ งกับธร รมชาติ ไม่ขดั ต่อระเบียบประเพณี
มีความโปร่ งใส และทุกคนยอมรับได้ มีความเป็ นกลาง
ซึ่งเป็ นหลักการโดยทัว่ ไปหรื อเป็ นสากล
5.3 อาศัยการบังคับบัญชาเป็ นลําดับ (Hierarchy of Command) จากระดับบนลงล่าง
มีการแบ่งสายงานเป็ นลําดับขั้นแต่ละขั้นมีผบู้ ริ หารหรื อหัวหน้างานรับผิดชอบการสั่งการจึงต้องอาศัย
การลําดับขั้นเพื่อไม่ทาํ ให้เกิดความสับสนแก่ผปู ้ ฏิบตั ิเป็ นการรักษาความเป็ นเอกภาพในการสั่งการ
5.4 มีกฎเกณฑ์และแบบแผน (Regulations) การบริ หารต้องมีระเบียบข้องบังคับหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการปฏิบตั ิงานในระบบรา ชการจึงต้องยึดระเบียบเป็ นสําคัญ เพือ่ สร้าง
มาตรฐานที่ตรงกันในระบบเดียวกัน ทุกคนในองค์การต้องยึดระเบียบและแบบแผนที่ได้ถูกกําหนดขึ้น
และเป็ นที่ยอมรับโดยผ่านความเห็นชอบของผูบ้ ริ หารระดับสู งมาแล้ว
5.5 จัดคนเข้าสู่ ตาํ แหน่งโดยระบบคุณธรรม(Merit System for Personnel Recruitment)
การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากรเพือ่ ปฏิบตั ิงานต่างๆ ต้องอาศัยวิธีการที่ยตุ ิธรรม เช่น การสอบ การ
สรรหา การคัดเลือก การพิจารณาคุณบัติที่กาํ หนดไว้ในตําแหน่งนั้นๆ การพิจารณาและประสบการณ์
เป็ นต้น
5.6 ยึดหลักประสิ ทธิ ภาพคนต้องได้รับประสบการณ์มาก่อน
(Efficiency and
Effectiveness) การสร้างคนให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นใน
องค์การจําเป็ นต้องพัฒนาคนให้มีความรู ้ ประสบการณ์ อาศัยการศึกษา ฝึ กอบรม การดูงานและการได้
ปฏิบตั ิงานที่ตรงกับความถนัดย่อมทําให้การบริ หารประสบความสําเร็ จ
5.7 การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง (Continuation) เป็ นการบริ หารที่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็ นระบบราชการที่ตอ้ งบริ การประชาชน ข้าราชการเป็ นผูแ้ ทนของรัฐคอยให้ความสะดวกและ
แก้ปัญหาให้กบั ผูร้ ับบริ การ ดังนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบราชการจึงต้องทําอย่างต่อเนื่องและ
บริ การอย่างทัว่ ถึงทุกคนในสังคม
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จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ การบริ หารงานวิชาการเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของระบบราชการซึ่ งปฏิบตั ิอยูใ่ นสถานศึกษาสามารถนําทฤษฎีทางการบริ หารเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับองค์กรและเกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลนําไปสู่ การพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการของ
องค์การในทีสุ่ ด
หลักการบริหาร
การบริ หารเป็ นแนวคิด (Concept) หมายความว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการยอมรับของ
คน แนวคิดอย่างหนึ่งเคยเป็ นที่ยอมรับของคน ต่อมาคนไม่ยอมรับแนวคิดนั้นแต่ไปยอมรับแนวคิดอีก
อย่างหนึ่ง แนวคิดนั้นก็เปลี่ยนแปลงไป บุคคลสําคัญที่กาํ หนดหลักการบริ หารขึ้นมาก็คือ เฮนรี ฟาโยล
(Henry Fayol) ซึ่งได้กาํ หนดหลักขึ้นมามี 2 เรื่ อง คือ หน้าที่ทางการบริหารกับหลักการบริ หาร ฟาโยล ได้
กําหนดหน้าที่ทางการบริ หาร(Management Function) ไว้เป็ นหน้าที่ 5 หน้าที่ ในปัจจุบนั ก็ยงั คงยึดหน้าที่
นี้อยู่ คือ การวางแผนจัดองค์การ การสัง่ การ การประสานงานและการควบคุม ส่ วนหลักการบริ หารได้
กําหนดไว้ดังนี้ (เสนาะ ติเยาว์. 2543: 47-48)
1. การแบ่งงานกันทํา(Decision of Labor) ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละคน
2. อํานาจสั่งการ(Authority) ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ที่จะออกคําสั่งตามความรับผิดชอบ
3. ระเบียบวินยั (Disciplinary) พนักงานต้องเชื่อฟังคําสั่งและกฎข้อบังคับขององค์การ
4. คําสัง่ เป็ นอย่างเดียวกันหรื อความเป็ นเอกภาพของการบังคับบัญชา(Unity of Command)
พนักงานทุกคนต้องรับคําสั่งมาจากผูบ้ งั คับบัญชาคนเดียวกัน
5. ทิศทางการทํางานอย่างเดียวกัน (Unity of Direction) คนในองค์การมีเป้ าหมายอย่าง
เดียวกันในการทํางาน
6. ผลประโยชน์ของพนักงานเป็ นรองผลประโยชน์ขององค์การ (Subordination of
Individual Interest to the General Interest) ผลประโยชน์ขององค์การต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว
7. หลักการจ่ายค่าตอบแทน(Remuneration) พนักงานต้องได้รับค่าจ้างที่เป็ นธรรม
8. การรวบอํานาจ (Centralization) ความเหมาะสมระหว่างรวบอํานาจ และการกระจาย
อํานาจ
9. สายการบังคับบัญชา(Scalar Chain) การกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
10. ความมีระเบียบ (Order) การใช้ทรัพยากรบุคคลและวัตถุอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้ าหมายขององค์กร
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11. ความเท่าเทียมกัน (Equity) ผูบ้ ริ หารจะต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม
12. ความมัน่ คงในการทํางาน (Stability of Tenure) กําหนดหลักในการบรรจุแต่งตั้งและ
เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่งพนักงาน
13. หลักความคิดริ เริ่ ม(Initiative) ส่ งเสริ มพนักงานให้มีความคิดในการทํางานด้วยตนเอง
14. หลักความสามัคคี(Esprit de Corps) ส่ งเสริ มความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงาน
จากหลักการบริ หารทั้ง14 ข้อ ของฟาโยล สามารถสรุ ปได้เป็ น5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุมงาน ส่ วนหลักการบริ หารของ กูลิค
และเออร์ วคิ (บุญมี แก้วห้าประการ. 2540: 12; อ้างอิงจาก Gulick and Urwick. 1937: 13) ได้กาํ หนด
ขั้นตอนการบริ หารเรี ยกว่าPOSDCorb ซึ่ งประกอบด้วย
1. การวางแผน(Planning) คือ การวางแผนการทํางานไว้อย่างกว้าง ๆก่อนการปฏิบตั ิจริ ง
2. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกําหนดอํานาจหน้าที่ของตําแหน่งต่าง ๆ และการ
แสดงโครงสร้างของการบริ หารงานไว้อย่างชัดเจน
3. การบริ หารงานบุคคล(Staffing) คือ การจัดบุคลากรเข้าทํางานหรื อการบริ หารงานบุคคล
นั้นเอง
4. การสั่งการ(Directing) คือ การวินิจฉัยสั่งการให้บุคลากรปฏิบตั ิงานตามคําสั่ง
5. การประสานงาน (Co-ordinary) คือ การประสานงานระหว่างตําแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิด
การทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. การรายงาน (Reporting) คือ การรายงานให้ทราบผลหรื อความเคลื่ อนไหวของการ
ปฏิบตั ิงาน เป็ นการติดต่อกันทั้งฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิ
7. การงบประมาณ (Budgeting) คือ การทํางบประมาณหรื อบัญชีการใช้จ่ายให้ชดั เจนและ
รัดกุม
สรุ ปได้วา่ การบริ หารในฐานะที่เป็ นวิชาการสาขาหนึ่ง มีการจัดระเบียบให้เป็ นระบบของ
การศึกษา มีองค์แห่งความรู ้ หลักการและทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการที่
ผูบ้ ริ หารจะบริ หารงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลได้น้ นั จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ อง
ของทฤษฎีและหลักการบริ หาร เพื่อจะได้นาํ ความรู ้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริ หารของ
สถานศึกษา
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การบริหารงานวิชาการ
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานหลักและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกอย่างในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพ การจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งถือ เป็ นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษา ได้มีนกั วิชา การให้
ความหมายของงานวิชาการไว้ดังนี้
หวน พิ นธุ พนั ธ์ (2548: 9) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานที่
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนซึ่ งครอบคลุมเกี่ยวกับการนําหลักสู ตรไปใช้ทาํ แผนการสอนการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนการใช้ส่ื อการสอนการประเมินผลการวัดผลและการนิเทศการสอน
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์ (2545: 9) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่ งเป็ นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุ ง พัฒนา และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่
ผูเ้ รี ยนหรื อผูร้ ับริ การ
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการกําหนดบทบาท
หน้าที่ การควบคุมและติดตามการดําเนินงานทางวิชาการ และการจัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี มีความรู ้คู่คุณธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ผูเ้ รี ยน
ความสํ าคัญของการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการ เป็ นงานที่สาํ คัญผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงต้องใช้เวลาในการบริ หารให้มากกว่า
งานอื่น ๆ ดังนั้นผูบ้ ริ หารทุกคนควรรั บผิดชอบงานวิชาการเป็ นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของ
สถานศึกษา คือ การให้บริ การทางวิชาการ ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการโดยทํางานร่ วมกับ
ผูส้ อนกระตุน้ เตือนให้คาํ แนะนําและประสานงานให้ผสู้ อนทุกคนทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในด้านการสอน การวิจยั และการบริ การวิชาการ(ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์. 2549: 2) โดยแยกงานออกเป็ น 7
ประเภท พบว่า
1) การบริ หางานงานวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 40
2) การบริ หารงานบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 20
3) การบริ หารงานงานกิจกรรมนักเรี ย น คิดเป็ นร้อยละ 20
4) การบริ หารงานการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 5
5) การาบริ หารอาคารสถานที่ คิดเป็ นร้อยละ 5
6) การบริ หารงานสัมพันธ์กบั ชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 5
7) การบริ หารงานทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 5
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อุทยั บุญประเสริ ฐ (2540: 25) กล่าวถึง ความสําคัญของงานวิชาการว่า เป็ นงานหลักเป็ น
งานที่ใหญ่ที่สุดของระบบเป็ นงานที่เป็ นหัวใจของสถานศึกษา และมีหลักสู ตรซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญของ
งานวิชาการที่จะตอบสนอง และสนับสนุนงานวิชาการได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
พิชยั เสงี่ยมจิตต์ (2542: 4) ได้กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการมีความสําคัญอ ย่างยิง่ และ
จัดเป็ นงานหลักในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจําเป็ นต้องให้ความสําคัญในการบริ หารงานวิชาการมากกว่า
งานในด้านอื่นๆ เพราะจะทําให้กระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นมีประสิ ทธิ ภาพได้มาตรฐาน การพัฒนา
การบริ หารวิชาการจึงเน้นที่การเปลียนแปลง
่
การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่ งไม่ใช่งานประจํา ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ในฐานะผูน้ าํ ทางวิชาการจึงเป็ นผูค้ อยกระตุน้ และควบคุม กํากับ ติดตาม กระบวนการต่างๆ ภายใน
โรงเรี ยนให้มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ โรงเรี ยนใดที่มีการพัฒนางานอยูเ่ สมอ สามารถ
บ่งบอกถึงลักษณะผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนนั้นได้เป็ นอย่างดี
หลักการบริหารงานวิชาการ
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์(2549: 22-25) ได้กล่าวถึง หลักการบริ หารงานวิชาการไว้ดังนี้
1. หลักการพัฒนาคุณภาพ(Quality Management) เป็ นการบริ หารงานเพื่อนําไปสู่ ความเป็ น
เลิศทางวิชาการ องค์ประกอบของคุณภาพที่เป็ นตัวชี้วดั คือ ผลผลิตและกระบวนการเป็ นปัจจัยสําคัญที่
ทําให้บุคลากรและผูร้ ับบริ การได้รับความพึงพอใจ พัฒนาศักยภาพ เป็ นที่ยอมรับของสังคมในระดับ
สากลมากขึ้น โดยอาศัยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประกันคุณภาพ
2. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) การปรั บปรุ งคุณภาพของกระบวนการบริ หารได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่ วมเสนอแนะ ปรับปรุ งและ
พัฒนา หลักการมีส่วนร่ วมต้องการให้ทุกคนได้ร่วมกันทํางาน ซึ่ งลักษณะของงานวิชาการต้องอาศัย
ความร่ วมจากหลายฝ่ าย อาจดําเนินงานในรู ปของคณะกรรมการวิชาการ ซึ่ งจะมีเป้ าหมายการทํางาน
ร่ วมกัน นําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพได้มากขึ้น การมีส่วนร่ วมต้องเริ่ มจากการร่ วมคิด ร่ วมทํา และร่ วม
ประเมินผล
3. หลักการ 3 องค์ประกอบ(3-Es) ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และการประหยัด
1) หลักประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบตั ิตามแผนที่กาํ หนดไว้เป็ นไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุ งแก้ไขได้
มี ประสิ ทธิ ภาพเน้นไปที่กระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธี ต่าง ๆ ที่ทาํ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มากที่สุด
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2) หลักประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึง ได้ผลผลิต (Output) ตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มีความรู ้ความสามารถมีทกั ษะเพิ่มขึ้นรวมทั้งการคํานึงถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ อย่างไรก็ตามมักใช้คาํ สองคํานี้ควบคู่กนั คือ มีประสิ ทธิ ภาพและประ
สิ ทธิผล
3) หลักประหยัด (Economy) หมายถึง การใช้เวลาน้อย การลงทุนน้อยการใช้กาํ ลังหรื อ
แรงงานน้อย โดยไม่ตอ้ งเพิม่ ทรัพยากรทางการบริ หาร แต่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง ดังนั้น การลงทุน
ในทางวิชาการจึงต้องคํานึงถึงความประหยัดด้วยเช่นเดียวกัน ผูบ้ ริ หารจะใช้กลวิธีอย่างไรใ
นการบริ หาร
เพือ่ พัฒนาคุณภาพโดยอาศัยความประหยัดบุคลากร งบประมาณ วัสดุ เทคโนโลยี
และใช้เวลาน้อย
4. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การกํากับที่ดี การดูแลอย่างดี (ชุมศักดิ์
อินทร์รักษ์. 2549: 24-25; อ้างอิงจาก เกษม วัฒนชัย. 2546: 20-21) ประกอบด้วยสี่ ประการดังนี้
1) เป้ าหมายต้องสอดคล้องต่อความต้องการห รื อความจําเป็ นของสังคมหรื อชุมชน
Relevance) สถานศึกษาต้องทําในสิ่ งที่สอดคล้องกับประโยช
น์ของผูเ้ รี ยน ประโยชน์ของสังคมชุมชน
2) มีความโปร่ งใส (Transparency) กระบวนการบ ริ หารต้องโปร่ งใส ตรวจสอบได้
อธิบายได้ดว้ ยเหตุผล และมีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ าย
3) ทุกขั้นตอนต้องมีผรู ้ ับผิดชอบ (Accountability) มีผยู ้ อมรับในผลของการกระทําและ
พร้อมที่จะแก้ไขปั ญหาให้ได้
4) กระบวนการบริ หารต้องมีประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) และได้ประสิ ทธิ ผล
(Effectiveness) หมายถึง มีการวางแผนงาน มีการปฏิบตั ติ ามแผน มีการติดตามและประเมิน และมีการ
ปรับปรุ งพัฒนาผลที่ได้รับคุม้ ค่ากับการลงทุนทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
5. หลักความเป็ นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลักษณะที่ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
วิชาการ ได้แ ก่ หลักการพัฒนาหลักสู ตร หลักการเรี ยนรู ้ หลักการสอน หลักการวัดผลประเมินผล
หลักการนิเทศการศึกษาและหลักการวิจยั เป็ นต้น หลักการต่างๆ เหล่านี้เป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ก่อให้เกิดลักษณะความเป็ นวิชาการที่ตอ้ งอาศัยองค์ความรู ้เพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์
สรุ ปได้วา่ งานวิชาการ เป็ น การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุ งและ พัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี มีความรู ้คู่คุณธรรม และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
ขอบข่ ายงานวิชาการ
งานวิชาการมีขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู ้ และการศึกษา
ของผูเ้ รี ยนหรื อผูร้ ับบริ การ เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู้ เจตคติและทักษะในด้านต่างๆ โดยกําหนดไว้เป็ น
หลักสู ตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การสร้างสื่ อและนวัตกรรม การวัดผลและประเมินผล
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การบริ หารหลักสู ตร การนิเทศภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ(2546:
การ 32)
ได้กาํ หนดกรอบงานด้านวิชาการเพื่อกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาให้มีความอิสระ คล่องตัว รวดเร็ ว
และสอด คล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา และชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้อง มีขอบข่ายงานและภารกิจดังนี้
1. งานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2. งานพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
4. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่ วมมือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์ (2549: 8-9) ได้กาํ หนดขอบข่ายงานวิชาการซึ่ งสามารถกําหนดเป็ น
งานหลักที่สาํ คัญได้ 6 กลุ่มงานดังนี้
1. งานหลักสู ตร และงานพัฒนาหลักสู ตร
2. การบริ หารหลักสู ตร
3. งานสื่ อและนวัตกรรม
4. งานวัดผลและประเมินผล
5. งานนิเทศภายใน
6. งานส่ งเสริ มวิชาการ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ยดึ ขอบข่ายแนวทางการพัฒนางานวิชาการทั้ง6 ด้านของชุมศักดิ์
อินทร์รักษ์ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้
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1. งานหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
ความหมายของหลักสู ตร
หลักสู ตรเป็ นศัพท์ทางการศึกษาและมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกาษ
มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1272) กล่าวว่า หลักสู ตร เป็ นเนื้อหา สาระสําคัญและ
กิจกรรมต่างๆ ที่สนองวัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่
พึงประสงค์
วิชยั ประสิ ทธิ์วฒ
ุ ิเวชช์ (2542: 44) กล่าวว่า หลักสู ตร หมายถึงมวลประสบการณ์ที่จดั
ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นขั้นตอนกํานหดไว้ในเอกสารเพือ่ เป็ นแผนแม่บทใน
การจัดการเรี ยนการสอนตามระดับชั้น
ธํารง บัวศรี (2542: 7) ได้ให้ความหมายของหลักสู ตรไว้วา่ หลักสู ตร หมายถึง แผนซึ่ ง
ได้ออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหากิจกรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละ
โปรแกรมการศึกษาเพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการในด้านต่างๆ ตามจุดหมายที่ได้กาํ หนดไว้
นอกจากนี้ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์(2543: 40) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสู ตร
ไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. หลักสู ตรเป็ นศาสตร์ ที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน
ตามที่มุ่งหมายไว้
2. หลักสู ตรเป็ นระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปัจจัยนําเข้า(Input) เช่น ครู นักเรี ยน
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการ (Process) ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลผลิต
(Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความสําเร็ จทางการศึกษา
เป็ นต้น
3. หลักสู ตรเป็ นแผนการจัดการเรี ยนการสอน ที่มุ่งประสงค์จะอบรมฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
จากความหมายสรุ ปได้วา่ หลักสู ตร หมายถึงมวลประสบการณ์ เนื้อหา หรื อกิจกรรม
ต่างๆ ที่กาํ หนดขึ้นไว้เป็ นแบบแผนแม่บท ที่จะจัดให้แก่ผเู้ รี ยน เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมี
ความสุ ข
ความสํ าคัญของหลักสู ตร
สุ นีย ์ ภูพ่ นั ธ์ (2546: 17) ได้สรุ ปความสําคัญของหลักสู ตรไว้ดงั นี้
1. หลักสู ตรเป็ นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ
2. หลักสู ตรเป็ นมาตรฐานของการจัดการศึกษา
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3. หลักสู ตรเป็ นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา
4. ในระดับสถานศึกษาหลักสู ตรจะให้แนวทางปฏิบตั ิแก่ครู
5. หลักสู ตรเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
6. หลักสู ตรเป็ นเครื่ องกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์วา่ ผูเ้ รี ยนและสังคม
ควรจะไดรับสิ่ งใดบ้างที่จะเป็ นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง
7. หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือกําหนดว่า เนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กมีชีวติ อยูใ่ น
สังคมอย่างราบรื่ นเป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่สงั คม
8. หลักสู ตรเป็ นเครื่ องกําหนดว่า วิธีการดําเนินชีวติ ของเด็กให้เป็ นไปตามด้วยความ
ราบรื่ นและผาสุ กเป็ นอย่างไร
9. หลักสู ตรย่อมทํานายลักษณะของสังมคในอนาคตว่าจะเป็ นอย่างไร
10. หลักสู ตรย่อมกําหนดแนวทางความรู ้ ความสามารถ ความประพฤติกรรม ทักษะ
และเจตคติของผูเ้ รี ยนในอันที่จะอยูใ่ นสังคมและบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและชาติบา้ นเมือง
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์(2543: 38) ได้ให้ความสําคัญของหลักสู ตรดังนี้
1. งานด้านหลักสู ตรและการสอนทําให้การศึกษาดําเนินไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้
2. งานด้านหลักสู ตร ทําให้การศึกษามีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลตามเป้ าหมาย
3. หลักสู ตร เปรี ยบเสมือน แบบแปลนการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาหลักสู ตร
บอกไว้วา่ วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการมีอะไรบ้าง จะใช้อะ ไรเป็ นวัสดุและอุปกรณ์ จะสอนอย่างไร
จัดเตรี ยมการสอนอย่างไรบ้ าง เพือ่ ช่วยในด้านการเรี ยนการสอน หลักสู ตรจึงมีความสําคัญ เป็ นแผน
ยุทธศาสตร์ ที่จะนําไปสู่ ความสําเร็ จที่ตอ้ งการ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของครู ที่จะจัดประ
สบการณ์
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้ ทักษะ ความประพฤติมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สรุ ปได้วา่ หลักสู ตร มีความสําคัญในกระบวนการจัดการศึกษาเปรี ยบเสมือนแบบ
แปลนหรื อแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเป็ นบุคคล
ที่มีคุณภาพสาม ารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข เป็ นพลเมืองที่ดีของประ เทศชาติ และบําเพ็ญตน
ให้เป็ นประโยชน์แก่สังคม
องค์ ประกอบของหลักสู ตร
นักการศึกษาและนักวิชาการได้แสดงถึงองค์
ประกอบของหลักสู ตรไว้แตกต่างกันดังนี้
ธํารง บัวศรี (2542: 8-9) องค์ประกอบที่สาํ คัญของหลักสู ตรมีดงั นี้
1. เป้ าประสงค์และนโยบายการศึกษา(Education Goals and Policies) หมายถึง สิ่ งทีร่ ัฐ
ต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่ องที่เกี่ยวกับการศึกษา
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2. จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร(Curriculum Aims) หมายถึง ผลส่ วนร่วมที่ตอ้ งการให้เกิด
แก่ผเู ้ รี ยน หลังจากเรี ยนจบหลักสู ตรไปแล้ว
3. รู ปแบบและโครงสร้างหลักสู ตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและ
แผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชาหรื อกลุ่มวิชาหรื อกลุ่มประสบการณ์
4. จุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลที่ตอ้ งการให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยน
หลักจากได้เรี ยนวิชานั้นแล้ว
5. เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่ งที่ตอ้ งการให้ผเรีู ้ ยนได้เรี ยนรู ้ ทักษะและความสามารถ
ที่ตอ้ งการให้มี รวมทั้งประสบการณ์ที่ตอ้ งการให้ได้รับ
6. จุดประสงค์ของการเรี ยนรู(Instructional
้
Strategies) หมายถึง สิ่ งที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้ ได้มีทกั ษะและความสามารถหลังจากที่ได้เรี ยนรู้เนื้อหาที่กาํ หนดได้
7. ยุทธศาสตร์ การเรี ยนการสอน(Instruction Objective) หมายถึง วิธีการจัดการเรี ยน
การสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ์เพื่อให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้
8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรี ยนรู ้เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและหลัสกู ตร
9. วัสดุ หลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน (Curriculum Materials and Instructional
Media) หมายถึง เอกสารสิ่ งพิมพ์ แผ่นฟิ มล์ แผนวีดิทศั น์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์
โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและอื่นๆที่ช่วยส่ งเสริ มคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอ
น
โบแชมป์ (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ . 2549: 48; อ้างอิงจาก Beauchamp. 1975: 107)
ได้กาํ หนดองค์ประกอบของหลักสู ตรไว้4 ประการดังนี้
1. เนื้อหา
2. จุดมุ่งหมาย
3. การนําหลักสู ตไปใช้
4. การประเมินผล
สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของหลั กสู ตรนั้น ควรประกอบด้วย จุดมุ่ งหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร เนื้อหาวิชา การนําหลักสู ตรไปใช้ และการวัดประเมินผล ซึ่ งองค์ประกอบ
เหล่านี้ถือเป็ นส่ วนสําคัญที่จะเป็ นเครื่ องมือหรื อทิศทางใน การจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน เพือ่ ให้ครู
สามารถใช้หลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกอิดประสิ ทธิ ผลแก่เรีผยู ้น
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การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรมาจากคําภาษาอังกฤษว่าCurriculum Development ซึ่ งมีลกั ษณะ
เช่น การทําหลักสู ตรทีม่ ีอยูใ่ ห้ดีข้ ึน หรื อการสร้างหลักสู ตรขึ้นมาใหม่ มีนกั วิชาการให้ความหมายของ
การพัฒนาหลักสู ตรไว้แตกต่างกัน ดังนี้
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์ (2549: 59) ได้กล่าวไว้วา่ การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง
ความพยายามจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยน รู ้ตรงตามจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ให้ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้และพัฒนาคนเองตามที่พึงประสงค์ของสังคมการพัฒนาหลักสู ตรเกิดขึ้นด้วยความจําเป็ นดังนี้
1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
2. ปรัชญาการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จากเดิมที่ยดึ ครู เป็ นศูนย์กลาง
ต้องเปลี่ยนเป็ นยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เน้นการเรี ยนรู ้อาศัยประสบการณ์ตรง ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิทดลอง
ฝึ กงาน และเน้นกระบวนการค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ
น ้ ให้เรี ยนรู ้อย่างหลากหลายตามศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน
3. ความต้องการของผูเ้ รี ยน ปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่มีความหมาย
ต่อตนเองมากขึ้น การนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันเพื่อความอยูร่ อดและความสงบสุ ขของชีวติ
4. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เป็ นความจําเป็ นที่ ตอ้ งคํานึงถึงสภาพสังคม
และวัฒนธรรม ความเป็ นอยูข่ องผูเ้ รี ยนในชุมชน เพื่อให้สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้โดยไม่สร้าง
ปั ญหาให้กบั สังคม รู ้จกั รับผิดชอบรู ้จกั หน้าที่การเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
5. การพัฒนากระบวนและรู ปแบบทางการศึกษาทําให้การจัดเนื้อหา วิธีการสอน
รวมทั้งการวัดผลและประเมินผลต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย เช่น การจัดการศึกษาทางไกล การศึกษา
ด้วยตนเอง การใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การศึกษากระบวนการแก้ปัญหา
เป็ นต้น การปรับปรุ งเนื้ อหา จุดประสงค์หลักสู ตร การกําหนดวิธีการเรี ยนการสอน และการวัดผล
ประเมินผลย่อมต้องมีการพัฒนาหลักสู ตรให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
บรรพต สุ วรรณประเสริ ฐ(2544: 14) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง
การปรับปรุ งหลักสู ตรที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ ึน หรื อการจัดทําหลักสู ตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสู ตรเดิมเป็ น
พื้นฐานอยูเ่ ลยและรวมถึงการผลิตเอกสารต่าง ๆ สําหรับผูเ้ รี ยนด้วย
สรุ ปได้วา่ การพัฒนาหลักสู ตร เป็ นกระบวนการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงหลักสู ตร
ที่ใช้อยูใ่ นโรงเรี ยนให้มีความเหมาะสมหรื อสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมือจากบุคลากร
หลายๆ ฝ่ ายทั้งนี้ตอ้ งคํานึงถึงคุณภาพที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหารในด้ านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
การจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นบุคคลที่สาํ คัญ ที่จะทําให้
การปฏิบตั ิภารกิจในสถานศึกษาบรรลุเป้ าหมาย การจัดการเ รี ยนการสอนตามแนวทางของหลักสู ตร
นักการศึกษาได้เสนอบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในด้
านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตรดังนี้
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์(2549: 98) ได้กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารไว้ ดังนี้
1. การศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรและเอกสารประกอบหลักสู ตรไว้กระ
จ่าง
เพือ่ จะได้ให้คาํ แนะนําแก่ครูผูส้ อนและวางแผนในการเตรี ยมการดําเนินการใช้หลักสู ตร
2. จัดเตรี ยมบุคลากรโดยการประชุม อบรม สัมมนา
เพือ่ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่ องหลักสู ตรและแนวการสอนตลอดจนส่ งเสริ มให้บุคลการมีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศ
3. จัดครู เข้าสอนให้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ
เพื่อจะได้จดั มวลประสบการณ์การเรี ยนรู ้แกผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ให้ บริ หารและสนับสนุนการสอนของครู โดยการจัดหาเอกสารหลั กสู ตร
และเอกสารประกอบหลักสู ตร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการ สอน การจัดสภาพ
สิ่ งแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน เช่น การจัดห้องสมุดให้อยูใ่ นสภาพที่ครู และ
นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ โดยคํานึงถึงคุณประโยชน์และความสะดวกสบายในการจัดการเรี ยน
การสอนของครู ผสู ้ อนเป็ นหลัก
5. ดําเนินการนิเทศ ติดตามผลปละประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ โดยใช้
เทคนิควิธีและเครื่ องมือที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
6. สร้างขวัญกําลังใจ ตลอดจนส่ งเสริ มความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเหมาะสม
และยุติธรรมโดยยึดระบบคุณธรรมเป็ นหลัก
7. ประชาสัม พัน ธ์การใช้หลักสู ตรแก่นกั เรี ยน ครู ผสู ้ อน ผูป้ กครองและประชาชน
ในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู ้สึก ที่ดีต่อหลักสู ตร และรับความร่ วมมือที่ได้จากบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรี ยนโดยวิธีการและสื่ อที่หลากหลาย
สรุ ปได้วา่ หลักสู ตร หมายถึง มวลประสบการณ์ เนื้อหา หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่กาํ หนด
ขึ้นไว้เป็ นแผนแม่บท ที่จะจัดให้แก่ผเู ้ รี ยน เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีพฤติกรร มที่พึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาและสามารถดํารงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข จึงเห็นได้วา่
หลักสู ตร มีความสําคัญมาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต้อ งศึกษาและทําความเข้าใจ
ในหลักการ จุดหมาย และโครงสร้างของหลักสู ตรให้มากที่สุด นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารจะต้องจัดหาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรให้ผปู ้ กครองและชุมชนทราบ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
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เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรหลักสู ตรของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ผูเ้ รี ยน
2. การบริหารหลักสู ตร
ความหมายของการบริหารหลักสู ตร
หลักสู ตรจะไม่มีความหมายใดๆ ถ้าหากผูท้ ี่มีหน้าที่จดั การศึกษาไม่นาํ ไปใช้ ปล่อยให้
เป็ นเพียงข้อความที่อยูบ่ นคู่มือหลักสู ตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนก็มิอาจประสบความสําเร็ จ
ขึ้นได้ ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์ (2549: 110-111) กล่าวว่า การบริ หารหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่นาํ หลักสู ตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน สามารถพัฒนาความรู ้ เจตคติและ
ทักษะ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเ้ รียนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 60) กล่าวว่า การบริ หารหลักสู ตร หมายถึง
กระบวนการบริ หารงานการใช้หลักสู ตร แบ่งเป็ น4 ขั้นตอน คือ การเตรียมการหลักสู ตร การดําเนินการ
เกี่ยวกับหลักสู ตรและการประเมินผลหลักสู ตร
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2553: 1) กล่าวว่า การบริ หารหลักสู ตร เป็ นการกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบออกไปให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อส่ วนกลางได้กระจายอํานาจในการ
จัดทําหลักสู ตรมายังสถานศึกษาย่อมเป็ นความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะจัดทํา
และพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ดีทสุ่ี ด ดังนั้นการบริ หารลักสู ตรจึงมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบทุกๆ ด้าน ทั้งในการวางแผน
งานหลักสู ตร การจัดระบบข้อมูลโรงเรี ยน อกสารหลั
เ
กสู ตรที่ถูกต้อง ชัดเจนผูส้ อนมีคุณภาพและเข้าใจ
หลักสู ตรอย่า งดี ผูเ้ รี ยนมีความพร้อมด้านความรู ้พ้ืนฐานและคุณธรรม มีทรัพยากรสนับสนุนที่ดีและ
เพียงพอ มีระบบที่ปรึ กษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ บรรยากาศทางวิชาการเอื้อต่อการแสงหาความรู ้ และมีระบบ
ติดตามและประเมินผล
สรุ ปได้วา่ การบริ หารหลักสู ตร หมายถึง การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ โดยมี
กระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นาํ หลักสู ตรไปใช้สามารถพัฒนาความรู ้ เจตคติและทักษะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูเ้ รี ยนตามที่กาํ หนด ไว้ในหลักสู ตร ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนนั้น ผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากรหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องรู ้ เข้าใจในเรื่ องหลักสู ตรและเห็นความสําญของ
คั การนําหลักสู ตรไป
ใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
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กระบวนการบริหารหลักสู ตร
การดําเนินงานด้านหลักสู ตรมีข้ นั ตอนต่าง ๆ อํานาจจันทร์แป้ น (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์.
2549: 111; อ้างอิงจากอํานาจ จันทร์ แป้ น. 2532: 111-118) แบ่งออกเป็ น4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานการณ์(Situation Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม ผูเ้ รี ยน บุคลากรอาคารสถานที่ งบประมาณและการจัดการเรี ยนการสอน
2. การวางแผน (Planning) หมายถึง การใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์มาจัด
วางแผนหรื อจัดโครงการต่าง ๆ
3. การดําเนินการ (Implementation) หมายถึง การดําเนินงานตามแผนหรื อโครงการที่
วางไว้ โดยแบ่งเป็ น2 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรี ยมการและระยะดําเนินการ
4. การประเมินผลและการรายงานผล (Evaluation and Reporting) หมายถึง การ
ประเมินการดําเนินการว่าเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายทีวางไว้
่ หรื อไม่เพือ่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
สําหรับ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 31-32) แบ่งขั้นตอนในการบริ หารหลักสู ตร
ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการได้แก่
1.1 การตรวจสอบหลักสู ตรแม่บทก่อนนําไปใช้
1.2 การประชาสัมพันธ์หลักสู ตร
1.3 การเตรี ยมความพร้อม เช่น ครู ผสู ้ อน ผูน้ ิเทศและสิ่ งอํานวยความสะดวก
1.4 ตรวจสอบความพร้อมของผูเ้ รี ยน
1.5 ตรวจสอบการยอมรับจากสังคม
1.6 จัดโครงสร้างของหน่วยงาน
2. ขั้นดําเนินการเกี่ยวกับหลักสู ตรได้แก่
2.1 ประชุมครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตร
2.2 ปฐมนิเทศนักเรี ยน
2.3 จัดทําคู่มือครู
2.4 จัดตารางสอน
2.5 จัดครู เข้าสอน
2.6 จัดสิ่ งอํานวยความสะดวก
2.7 การฝึ กงาน
3. ขั้นประเมินผลการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร เพื่อพิจารณาว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรหรื อไม่ และเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจปรับปรุ งเกี่ยวกั บหลักสู ตร ดังนั้นการ
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บริ หารหลักสู ตรจึงต้องประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผนหลักสู ตร ขั้นการนําหลักสู ตรไป
ใช้ และขั้นการประเมินผลหลักสู ตร
สรุ ปได้วา่ กระบวนการในการบริ หารหลักสู ตรนั้นเป็ นภารกิจหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
จะต้องตระหนักและ ต้องจัดให้มีข้ ึนด้ วยเหตุท่ีวา่ ถ้าหากโรงเรี ยนมีหลักสู ตรสถานศึกษาแล้ว ไม่นาํ
หลักสู ตรไปใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ
บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหารในด้ านการบริหารหลักสู ตร
องค์การ อินทรัมพรรย์ (เฉลิมชัย อาคาสุ วรรณ. 2541: 21; อ้างอิงจาก องค์การ
อินทรัมพรรย์. 2526: 173) ได้กาํ หนดบทบาทของผูบ้ ริหารโรงเรี ยนในการบริ หารหลักสู ตไว้
ร วา่
1. ต้องมีความเข้าใจในหลักสู ตรอย่างชัดแจ้ง และจําเป็ นต้องศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างหลักสู ตรกับสื่ อการเรี ยนการสอนและวัสดุประกอบอื่น ๆ
2. ต้องเป็ นผูน้ าํ ในการนําหลักสู ตรไปใช้
3. ต้องเป็ นผูเ้ สริ มขวัญกําลังใจแก่ครู
4. ต้องจัดการด้านการบริ หารหารใช้หลักสู ตรแก่บุคลากรในสถานศึกษา
5. ต้องจัดประชุมเพือ่ วางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดดําเนินการ
6. ต้องประสานงานการดําเนินการใช้หลักสู ตร
7. ติดตามผลการปฏิบตั ิงานและนิเทศ
8. ประชาสัมพันธ์
9. ส่ งเสริ มกิจกรรมหลักสู ตร
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (วีรวรรธน์ เทพรักษ์. 2543: 27;
อ้างอิงจาก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2538: 17) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารมีบทบาท
หน้าที่ในการดําเนินการบริหารหลักสู ตรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพดังนี้
1. จัดอบรมครู ให้มีความรู ้ ความเข้าใจหลักสู ตรและวิธีการใช้หลักสู ตรให้สัมฤทธิ์
ผลรวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสู ตรให้ผู ้ ปกครองและนักเรี ยนทราบ เพื่อจะได้ช่วยส่ งเสริ มให้การใช้
หลักสู ตรเกิดผลดียงิ่ ขึ้น
2. จัดทําแผนการเรี ยนการสอน ตารางสอนเพื่อให้การใช้หลักสู ตรเป็ นไปอย่างราบรื่ น
3. จัดครู เข้า สอนตามความเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ และมอบหมายให้มีครู
อีกจํานวนหนึ่งเป็ นครู ฝ่ายบริ หารหลักสู ตร
4. จัดเตรี ยมสถานที่ท่ีจะใช้ประกอบการเรี ยนการสอน เช่น ห้องเรี ยน ห้องสมุดห้อง
วิชาการต่าง ๆ
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5. ต้องคอยดู และนิเทศติดตามผลการใช้หลักสู ตร โดยเยีย่ มและสังเกตการสอนเป็ น
ครั้งคราว เพื่อทราบปั ญหา จะได้ให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา
และช่วยเหลือตามครู ตอ้ งการ
6. หาวิธีการส่ งเสริ มความรู ้แก่ครู ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่ น ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ส่ งครู ไปดูงานสังเกตการสอนในสถานศึกษาอื่น จัดหนังสื อและแนะนําหนังสื อให้อ่าน รับวารสาร
วิชาการ แต่ก่อนอื่นผูบ้ ริ หารโร งเรี ยนต้องแสดงตนให้ประจักษ์วา่ เป็ นผูน้ าํ ในการแสวงหาความรู ้อยู่
เสมอ
7. ประสานงานกับบุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆ ภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ผปู ้ กครองทราบ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนส่ งเสริ มการใช้
หลักสู ตรให้เกิดผลดี
8. พยายามสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ครู เพื่อประสิ ทธิ ผลของงาน เช่น มอบหมาย
งานให้รับผิดชอบตามความสามารถและทัว่ หน้ากัน วางตนเสมอตนเสมอปลายให้เกียรติแก่ครู แสดงตน
เป็ นผูป้ กป้ องผลประโยชน์ของครู พิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็ นธรรม โดยดูคุณภาพของ
ผลงาน
9. พยายามส่ งเสริ มสนับสนุนให้กิจกรรมหลักสู ตรมีข้ ึนอย่างเหมาะสม เช่น จัดตั้ง
ชุมนุมวิชาการต่างๆ ชุมนุมกีฬาฯลฯ
10. พยายามจัดหาวัสดุและส่ งเสริ มอํานวยความสะดวกให้ครู ทาํ สื่ อการสอน
อําภา บุญช่วย (2537: 38-40) ได้อธิ บายถึงแนวปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการ
บริ หารหลักสู ตร ดังนี้
1. จัดให้มีปรัชญาและเป้ าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
2. จะต้องมีการกําหนดนโยบายทางด้านวิชาการของโรงเรี ยนไว้ให้ชดั เจน และแจ้งให้
ครู ทุกคนได้ทราบและเข้าใจ
3. ต้องทําความเข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างการศึกษาที่มีข้ ึนภายในสถานศึกษา
ทั้งหมดและสื่ อสารให้ครู ทุกคนเข้าใจ
4. เข้าใจหลักสู ตรและองค์ประกอบของหลักสู ตรและมีการฝึ กอบรมให้มีความรู ้ใน
ด้านนี้ให้ได้ทุกคน
5. จัดให้มีและทําเอกสารหลักสู ตรที่ครู จะต้องใช้ในสถานศึกษา เช่น หลักสู ตร
โครงการสอน แผนการสอน หนังสื อเรี ยน คู่มือหนังสื อเรี ยหนั
น งสื อส่ งเสริ มการอ่านประกอบ
6. การคัดเลือกและใช้ครู ให้ถูกต้องตามความถนั ด ความสามารถและวิชาการที่ได้
ศึกษาและให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรี ยน
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7. จัดให้มีและอํานวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่และสื่ อการสอน เช่น
ห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์และการใช้วสั ดุทอ้ งถิ่นในการผลิสืต่ อการสอน
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภา ยในสถานศึกษา โดยการพัฒนาครู
ด้านการสอน
9. ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนสัก 2 สัปดาห์ ควรมีการประชุมครู ชี้แจงหลักสู ตรแผนการสอน
จัดประชุมปฏิบตั ิการ เกี่ยวกับการสอนและปั ญหาการสอน จัดทําวัสดุอุปกรณ์และอาจมีการสาธิ ตการ
สอนแลกเปลี่ยนความรู ้กนั
10. การจัดตารางสอน มีความสําคัญมากประการหนึ่ง หลักสู ตรได้กาํ หนดคาบเวลา
ไว้แล้ว
11. การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้กบั นักเรี ยนเป็ นสิ่ งจําเป็ นและมีความสําคัญมาก
12. จัดโครงการสอนซ่อมเสริ มสําหรับเด็กที่เรี ยนอ่อนและการสอนเสริ มเด็กเรี ยนเร็ ว
13. รู้จกั ประเมินหลักสู ตร โดยประเมินจาก ผลการศึกษาของผูเ้ รี ยนที่ผสู ้ อนวัดผลได้
เป็ นประจํา การใช้แผนการสอนของผูส้ อน ติดตามผูเ้ รี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาไปแล้วความเป็ นผูน้ าํ ท าง
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีผลต่อการใช้หลักสู ตร เช่น อาคารสถานที่
ผูส้ อน เครื่ องอํานวยความสะดวกสื่ อแวดล้อม ฯลฯ
สรุ ปได้วา่ หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในฐานะผูน้ าํ ทางวิชาการ มีบทบาทสําคัญยิง่ ในการบริ หารหลักสู ตร จําเป็ นต้องศึกษาเอกสารหลักสู ตร
และองค์ประกอบของหลักสู ตร ให้เข้าใจอย่า งถ่องแท้ สามารถให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาแก่ครู ผสู้ อน
รวมทั้งผูบ้ ริ หารต้องพัฒนาตนเอง และครู ผสู้ อนให้มีความรู ้ในเรื่ องหลักสู ตรอย่างเสมอ ตลอดจนมีการ
นิเทศติดตามผลการนําหลักสู ตรไปใช้เพื่อนําผลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
3. งานสื่ อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
ความหมายของสื่ อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
สื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอน ถือเป็ นสิ่ งสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน
เพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความสนใจและเข้าใจบทเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในการ
จัดหาบริ หารและส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนใช้สื่อการสอ นให้เหมาะสมกับแผนการสอน นักวิชาการได้ให้
ความหมายแตกต่างกันดังนี้
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 244) ให้ความหมายว่า สื่ อการสอน (Instructional
Media) หมายถึง สิ่ งที่นาํ ความรู ้ไปสู่ ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นรู ปสิ่งพิมพ์หรื อไม่ใช่สิ่งพิมพ์ก็ได้ สื่ อการสอนที่ไม่ใช่
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สิ่ งพิมพ์ ก็คือ สื่ อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ (Audio-Visual Aids) หมายรวมถึง วัสดุ เครื่ องมือและวิธีการ
ทางโสตทัศนศึกษา
ธํารง บัวศรี (2542: 286) กล่าวว่า สื่ อการเรี ยนการสอน หมายถึง สิ่ งที่เป็ นพาหะ
หรื อสื่ อที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติตามจุดประสงค์การเรี ยนการสอนและ
ตราจุดหมายของหลักสู ตร
ธนาธิ ป พรกุล (จินตา อุสมาน. 2549: 42; อ้างอิงจาก ธนาธิ ป พรกุล. 2543: 100101) ได้อธิ บายถึงนวัตกรรมการเรี ยนการสอน(Educational Innovation) คือ นวัตกรรมการสอนเป็ นสิ่ งที่
นําเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น นวัตกรรมที่นาํ มาใช้อาจมีผคู ้ ิดค้น
ขึ้นก่อนแล้ว หรื อคิดขึ้นใหม่เพือ่ ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ นวัตกรรมการเรี ยนการสอนส่ วน
ใหญ่มีลกั ษณะเป็ นแนวคิดหรื อวิธีการ เช่น รู ปแบบการสอน การสอนแบบจุลภาค
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
หรื อสื่ อการเรี ยนการเสนอ เช่น บทเรี ยนสําเร็ จรู ป บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชุดการสอน
เป็ นต้น
สรุ ปได้วา่ สื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการเสนอ หมายถึง วัสดุสิ่ งพิมพ์หรื อเอกสาร
ที่ใช้ประกอบคู่มือ แบบเรี ยน หนังสื ออ่านประกอลบ หนังสื ออ้างอิง โสตทัศนูปกรณ์ การใช้สื่อดาวเทียม
โทรทัศน์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรวมถึงวิธีการหรื อกระบวนการต่างๆ ที่นาํ มาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการสอน ที่ช่วยให้ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จนทําให้ผเู้ รี ยน เกิดความสนใจ
เรี ยนรู ้ได้ง่ายยิง่ ขึ้น เกิดความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น สามารถพัฒนาความรู ้ ทักษะ และเจตคติผเู้ รี ยนตาม
จุดหมายของหลักสู ตร
ประเภทของสื่ อการเรียนการสอน
สื่ อการสอนมีความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เป็ นสิ่ งที่ช่วยให้การ
เรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
อําภา บุญช่วย(2537: 122-123) จําแนกประเภทของสื่ อเป็ น3 ประเภทดังนี้
1. สื่ อประเภทวัสดุ (Software) บางครั้งเรี ยกว่าสื่ อเล็ก (Small Media) เป็ นสื่ อที่ทาํ
หน้าที่เก็บความรู ้ในลักษณะของภาพ เสี ยงและตัวอักษรในรู ปแบบต่างๆ ที่ผเู้ รี ยนสามารถใช้เป็ นแหล่ง
ศึกษาหาความรูวั้ สดุท่ีใช้ประกอบการเรี ยนการสอนนี้ จําแนกออเป็ 2นประเภทคือ
1.1 วัสดุท่ีเสนอเรื่ องราวหรื อความรู้ไ ด้ดว้ ยตัวมันเอง โดยไม่ตอ้ งอาศัยเครื่ องมือ
หรื ออุปกรณ์ใดๆ ในการนําเ สนอเรื่ องราวได้ กระดานชอล์ค กระดานผ้าสําลี โปสเตอร์ ภาพเขียน
ภาพถ่าย แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การ์ตูน ของจริ ง ของจําลอง บัตรคํา เป็ นต้น
1.2 วัสดุท่ีตอ้ งอาศัยเครื่ องมือกลไก(Software) เป็ นตัวนําเสนอเรื่ องราวหรื อความรู ้
ได้แก่ แผ่นเสี ยง เทปบันทึกเสี ยง ฟิ ลม์สตริ ป เทปบันทึกภาพ
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2. สื่ อประเภทเครื่ องมือหรื อโสตทัศนูปกรณ์ (Hardware) บ้างครั้งเรี ยกว่า สื่ อใหญ่
(Big Media) ซึ่ งเป็ นตัวกลางหรื อทางผ่านของความรู ้ที่จะถ่ายทอดไปยังครู และนักเรี ยนต้องอาศัยวัสดุมา
ใส่ ในตัวของมัน สื่ อประเภทนี้ ได้แก่ เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องฉายข้า มศีรษะ
เครื่ องรับโทรทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิ ด เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เป็ นต้น
3. สื่ อประเภทเทคนิคหรื อวิธีการ (Technique or Method) หมายถึง กิจกรรมทุกอย่าง
ที่ ครู หรื อนักเรี ยนจัดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรี ยน ในบางครั้งการเรี ยนการสอนต้องอาศัยเทคนิค
บางประการเข้าช่วย จึงทําให้การเรี ยนได้ผลดีจะใช้เพียงวัสดุหรื อเครื่ องมืออย่างไรอย่างหนึ่งหรื อทั้งสอง
อย่างก็ยงั ไม่เพียงพอ ต้องอาศัยสื่ อการสอนต่อไปนีคื้ อ
3.1 การเล่นละคร
3.2 การแสดงบทบาทสมมติ
3.3 การสาธิ ต
3.4 การศึกษานอกสถานที่
3.5 การแสดงนิทรรศการ
3.6 การทดลอง
3.7 นิทรรศการ
3.8 รายการโทรทัศน์
3.9 รายการวิทยุ ฯลฯเป็ นต้น
ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน
เมื่อการเรี ยนการสอนมีลกั ษณะเป็ นระบบ ประกอบด้วยตัวป้ อน (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Output) การนํานวัตกรรมมาใช้จดั การเรี ยนการสอนมีจุดมุ่งมายที่จะปรับปรุ งหรื อ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพให้กบั ระบบการเรี ยนการสอน
ธนาธิ ป พรกุล (2543: 101-110) ได้จดั ประเภทของนวัตกรรมการเรี ยนการสอนไว้4
ประเภท ดังนี้
1. นวัตกรรมที่ปรับปรุ งทั้งระบบการเรี ยนการสอน
1.1 รู ปแบบวิธีการระบบ (The System Approach Media) ของ Dick และ Carey
(1985)
1.2 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบรับประกันผล
1.3 การเรี ยนรูผ่้ านสื่ ออิเล็กทรอนิคส์(e-learning)
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2. นวัตกรรมที่ปรับปรุ งตัวป้ อน
2.1 แฟ้ มงานของครู(Teaching Portfolio)
2.2 การสอนเป็ นทีม(Team Teaching)
2.3 หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 หลักสู ตรเพศศึกษาและชีวติ ในครอบครัว
3. นวัตกรรมที่ปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
3.1 รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ(Cooperative Learning Model)
3.2 การจัดการเรี ยนการสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง(Child-Centered)
3.3 การสอนแบบสตอริ ไลน์(Storyline Approach) ของ Steve Bell (1967)
3.4 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแคทส์(CATS)
4. นวัตกรรมที่ปรับปรุ งผลผลิต
4.1 การประเมินผลตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment)
4.2 การประกันคุณภาพการศึกษา
บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหารในด้ านสื่ อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในฐานะผูร้ ับผิดชอบกิจการทั้งปวงของสถานศึกษา การที่จะทําให้
การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพผูบ้ ริ หารต้องมีความเข้าใจ และต้องเอาใจใส่ ในทุกๆ ด้าน ในการนําสื่ อ
และนวัตกรรมการเรี ยนการสอนไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนั้น อําภา บุญช่ว(2537:
ย
133-135) ได้กล่าวถึง
บทบาทของผูบ้ ริ หารไว้ดงั นี้
1. เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ผูบ้ ริ หารนอกจากจะทํางานในสถานศึกษาแล้ว ยังต้องติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกมากมาย ทําให้ได้รับความรู ้ ความก้าวหน้าทางการศึกษาผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มักจะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มักจะเป็ นผูท้ ี่ขวนขวายศึกษาหาความรู ้และรับรู ้ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ใหม่ๆ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรเป็ นผูร้ ิ เริ่ มนํามาใช้ในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่จะช่วยให้ค รู เห็น
ความสําคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อการเรี ยนการสอน
2. เป็ นผูส้ นับสนุน ในกรณี ท่ีครู เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนการสอนใหม่ๆ
ผูบ้ ริ หารควรจะเป็ นผูส้ นับสนุนช่วยเหลือให้ครู สามารถใช้สื่อนั้นๆ ได้โดยสะดวกราบรื่ นซึ่ งอาจจะเป็ น
การให้คาํ แนะนําปรึ กษา จัดสรรทรัพยากรที่ตอ้ งการใช้ นอกจากนี้ควรกระตุน้ ให้ครู ขวนขวายศึกษาหา
ความรู ้เพิ่มเติม ส่ งเสริ มครู ไปรับการอบรมตามโอกาสอันควร หรื อจัดทําเอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเรี ยนการสอนให้แก่ครู
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3. การเป็ นผูป้ ระสานงาน ผูบ้ ริ หารจะทําหน้าที่เป็ นผูประสานงานทุ
้
กฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ น
ครู ที่ปรึ กษา ครู ประจําวิชา บุคลากรฝ่ ายต่างๆ การประสานงานที่ดีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจความร่ วมแรง
ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนการประสานงานภายนอก ผูบ้ ริ หารอาจติดต่อกับหน่วยงานทางการศึกษา
เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงานเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อขอความรู ้ความช่วยเหลือทางเทคนิควิธีการ
และการขอความช่วยเหลือทั้งทางด้านวัตถุและบุคลากร
4. เป็ นผูป้ ระเมินผล ผูบ้ ริ หารจะต้องทําหน้าที่วางแผนการประเมินผลการใช้สื่อการ
เรี ยนการสอนว่าได้ผลดีอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง บรรลุวตั ถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
การประเมินผลจะทําให้ทราบข้อมูลเพื่อจะได้ช่วยครู ในการปรับปรุ งการใช้สื่อในโอกาสต่อไป
สรุ ปได้วา่ สื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอนถือเป็ นอุปกรณ์และวิธีการที่ช่วยให้ครู
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องร่ วมมือ
กันส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู จดั ทําสื่ อและนํารู ปแบบการสอนใหม่ๆ การพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4. งานวัดผลและประเมินผล
การวัดและประเมินผลเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่เป็ นตัวบ่งชี้ทาํ ให้ทราบถึง
มาตรฐานของผูเ้ รี ยนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนเป็ นกระบวนการที่ตรวจสอบว่า
นักเรี ยนมีคุณภาพตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตรหรื อไม่เพียงใด (รุ จิร์ ภู่สาระ. 2546: 130-131) ได้ให้คาํ
นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้
Assessment หมายถึง การพิจารณาพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนหรื อกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนการพิจารณาดังกล่าวครู นาํ มาใช้ตดั สิ นการเปลี่ยนแปลงของนักเรี ยน อันเนื่องมาจากการสอนของ
ครู และเพื่อนํามาใช้พิจารณาขยายผลการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
Measurement เป็ นส่ วนหนึ่งของ Assessment เป็ นการวัดเชิงปริ มาณเกี่ยวกับ
ความสามารถหรื อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรี ยน หรื อเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการที่สามารถ
วัดในเชิงปริ มาณได้ ดังนั้น ความหมายของ Assessment จึงกว้างกว่า Measurement เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในตัวผูเ้ รี ยนซึ่ งไม่อาจใช้ Measurement วัดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความหมายของ
Assessment จึงสามารถวัด ผูเ้ รี ยนตามธรรมชา ติ ในด้านข้อมูลเชิงคุณภาพได้ เช่น ความสามารถทาง
คณิ ตศาสตร์ สามารถวัดได้โดย Measurement (การให้คะแนน) แต่ทกั ษะทางสังคมทีเ่ พิม่ ขึ้นมักจะวัดใน
เชิงคุณภาพ(การวิจารณ์) ซึ่ งเรี ยกว่าเป็น Measurement
การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการรวบรวมผลจากAssessment แต่มีการเพิ่มเติม
การตัดสิ นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสิ่ งที่ตอ้ งการในตัวเด็ก จากเหตุผลนีAssessment
จึงเป็ นการกระทํา
้
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ก่อนที่จะมีการประเมินผล ดังนั้น การประเมินผลจึงมุ่งที่จะตัดสิ นเกี่ยวกับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
ในตัวของผูเ้ รี ยน นอกจากนั้นยังสามารถ
นํามาใช้ในการปรับหลักสู ตร
ความหมายของการวัดและประเมินผล
นักวิชาการให้ความหมายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล แตกต่างกันไว้
ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิ การ(จินตา อุสมาน. 2549: 57; อ้างอิงจาก กระทรวงศึกษาธิ การ.
2542: 24-25) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้เป็นกระบวนการที่ให้ผสู้ อนใช้พฒั นาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน เพราะจะช่วยให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็ จทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนรวมทั้งข้อมูลที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาและเรี ยนรู ้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ(ธนาธิป พรกุล. 2543: 92; อ้างอิง
จาก สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2542: 24) ได้ให้ความหมายการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ตามสภาพจริ งไว้ ดังนี้ เป็ นวิธีการที่สามารถค้นหาความสามารถ และความก้าวหน้าในการเรี ยนรู้ที่
แท้จริ งของผูเ้ รี ยน ข้อมู ลที่ได้สามารถนํามาใช้ประกอบการตัดสิ นผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เป็ นการ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องในด้านความรู ้ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปฏิบตั ิ และผลการปฏิบตั ิของ
ผูเ้ รี ยน
ธํารง บัวศรี (2542: 257) จําแนกงานวัดผลและประเมินผลไว้ ดังนี้
การวัดผล หมายถึงการวัดคุณสมบัติขอวงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็ นการวัดในด้าน
ปริ มาณหรื อคุณภาพก็ได้ การวัดด้านปริ มาณ ได้แก่ ก ารวัดความยาว ความกว้าง ความสู ง นํ้าหนัก
ปริ มาตร ความถี่ ความเร็ ว ฯลฯ ส่ วนในด้านคุณภาพก็ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน ระดับเชาว์ ปั ญญา
พฤติกรรม เจตคติฯลฯ
การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อ
ประโยชน์ในการประเมินค่าและตัดสิ นใจ
นภา หลิมรัตน์ (จินตา อุสมาน. 2549: 57; อ้างอิงจาก นภา หลิมรัตน์. 2544: 13)
กล่าวว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับคํา(Term) ในเรื่ องการวัดผลการประเมินผล2 คํา ดังนี้ คือ การวัดผลหรื อการ
วัด หรื อ Measurement หรื อ Assessment มีความหมายว่า การจัดหาข้อมูล หรื อจัดหาคะแนนจาก
หลากหลายวิธี ส่ วนการประเมินผลคือการนําผลที่วดั ได้มาตัดสิ นว่ามีคุณค่าอย่างไร
ไพศาล หวังพานิช(บุญมี แก้วห้าประการ. 2540: 37; อ้างอิงจาก ไพศาล หวังพานิช.
2534: 21-24) อธิ บายว่า การประเมินผลเป็ นกระบวนการต่อเนื่องจากการวัดผลการศึกษาโดยอาศัยผลจาก
การวัดเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ หรื อมาตรฐานที่วางไ ว้ แล้วตีค่าหรื อสรุ ปว่านักเรี ยนคนนั้นจะมีระดับ
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พัฒนาการทางการเรี ยนอย่างไร การประเมินผลการศึกษาจําเป็ นต้องคํานึงถึงองค์ประกอบสํา คัญ 3
ประการคือ
1. มาตรฐาน หมายถึง เป้ าหมายที่ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสิ่ งที่จะประเมินว่า
ดี เหมาะสม ถูกต้องหรื อควรมีคุณสมบัติอย่างไร
2. การวัดผล หมายถึงการตรวจสอบหาปริ มาณการเรี ยนรูตลอดจนคุ
้
ณสมบัติของ
ผูเ้ รี ยนว่าพัฒนาการอยูใ่ นระดับใดเป็ นข้อมูลหรื อายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน
3. การตัดสิ น หมายถึง การนําผลการวัดไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์เพื่ อตัดสิ นว่า
ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างไรการตัดสิ นจะน่าเชื่อถือหรื อไม่ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานที่กาํ หนดไว้
สรุ ปว่า การวัดและประเมินผล หมายถึงการจัดหาข้อมูลในเชิงคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เพื่อนําผลที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ เพื่อตัดสิ น
ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ข้อมูลที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรูอ้ ย่าง
เต็มศักยภาพรวมทั้งประเมินคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนด้วย
รูปแบบการวัดและประเมินผล
หรรษา นิลวิเชียร (2547 : 187-188) ได้กล่าวถึงรู ปแบบการประเมินผลการเรี ยนรู้
ได้แก่ การประเมินการปฏิบตั ิและการประเมินตามสภาพจริ งเป็ นทางเลือกใหม่ของการประเมินผลการ
เรี ยนรู้และเป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันดังนี้
1. การประเมินการปฏิบตั ิ นํามาใช้เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ยนมีความสามารถที่
จะทํางานให้สาํ เร็ จหรื อแสดงให้เห็นสิ่ งที่ได้เรี ยนไปแล้วการปฏิบตั ิเป็ นสิ่ งทีต่ อ้ งสังเกตและการประเมิน
ว่าผูเ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้หรื อไม่เพียงใด สิ่ งสําคัญในการประเมินแบบนี้ คือ ข้อตกลงด้านระดับ
มาตรฐาน ของการปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิที่เป็ นจริ งนั้นจะต้องกระทําในสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง
ตัวอย่างเช่น ถ้าสอนให้ผเู ้ รี ยนร้องเพลงให้ฟัง ในปั จจุบนั นี้การประเมินการปฏิบตั ิจะถูกนํามารวมกับ
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริ ง คือ การประเมินตามสภาพจริ งไม่เพียงแต่ตอ้ งแสดงให้เห็นการเรี ยรูน้
เท่านั้น แต่ตอ้ งแสดงให้เห็นว่า ผูเ้ รี ยนนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ จริ ง ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างคําสองคํา
นี้อยูท่ ่ีสิ่งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ นันคื
่ อ ถ้าจะปรับปรุ งการประเมินการปฏิบตั ิ ครู ผสู ้ อนต้องจัดให้ผเู ้ รี ยน
แสดงความสามารถในการใช้ความรู ้ในสิ่ งแวดล้อมและสถานกา
รณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวติ จริ ง
2. การประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นรู ปแบบทางเลือกของการประเมินผลที่กาํ หนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิ โดยจะต้องมีการกําหนดเป้ าหมายและจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับสิ่ งที่ครู ผสู ้ อน
และผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิในห้องเรี ยน วิธีการประเมิน ได้แก่ การถามคําถามปลายเปิ ด การจัดนิทรรศการ
การสาธิ ตการปฏิบตั ิ การทําแฟ้ มสะสมผลงาน ผูส้ อนจะต้องประเมินคุณลักษณะที่หลากหลาย
นอกเหนือ
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จาการประเมิน การจําข้อมูลหรื อการประเมินทักษะต่างๆ ครู ผูส้ อนจะต้องสอนแนวลึกมากยิง่ ขึ้น เช่น
เน้นสาระสําคัญ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์และทักษะการคิดในระดับสู ง
บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหารในด้ านการวัดและประเมินผล
อําภา บุญช่วย (2537: 162) กล่าวถึง หน้าที่ของผูบ้ ริ หารในด้านการวัดและประเมินผล
คือส่ งเสริ มให้ครู รู้จกั หลักการและวิธีการวัดผลและประเมินผล นอกจากนั้นตัวผูบ้ ริ หารต้องมีความรู้ใน
เรื่ องการวัดผลและประเมินผลด้วย เพราะจะได้เข้าใจและสามารถแนะนําผูส้ อนได้ผบู ้ ริ หารจะต้องช่วย
บริ การและอํานวยความสะดวกในการจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่ องมือวัดและ
ประเมินผลต่างๆ โดยสรุ ปในแง่บริ หารการจัดกา
รประเมินผลการศึกษามีความจําเป็ นดังนี้
1. เพื่อทราบผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนปรับปรุ งแก้ไขการเรี ยนของตนได้
ก่อนที่จะก้าวไปศึกษาบทเรี ยนใหม่
2. เพือ่ ประโยชน์ในการเลื่อนชั้นเรี ยนและการจัดแบ่งผูเ้ รี ยนตามความสามารถ
3. เพื่อเป็ นหลักฐานในการรายงานผลการเรี ยนรู ้ให้ผปู ้ กครองทราบ ทําให้ผปู ้ กครอง
ของตนและช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา
4. เพื่อประโยชน์ในการให้ประกาศนียบัตร เมื่อจบชั้นการศึกษาและแจ้งผลการเรี ยน
ให้สถาบันอื่น เช่นมหาวิทยาลัยที่ผเู ้ รี ยนจะไปเรียนต่อขอมาสถิติอืน่ ๆ ทางการศึกษาเป็ นต้น
5. ช่วยให้ฝ่ายแนะแนวทราบข้อมูลของผูเ้ รี ยน จะได้ช่วยวิเคราะห์ความเด่นด้อยของ
ผูเ้ รี ยน เป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาเด็กเป็ นรายบุคคล และเป็ นแนวทางในการแนะแนวการเรี ยนอาชีพ
ให้แก่ผเู ้ รี ยน
6. ช่วยให้ฝ่ายบริ หาร ได้ทราบข้อมูลเพื่อปรับปรุ งมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรี ยน
ซึ่ งจะนําไปสู่ แนวทางปรับปรุ งส่ งเสริ มสภาพการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน แ
ละใช้เป็ นข้อมูล
ในการปฐมนิเทศผูส้ อนใหม่
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 200-201) ได้กล่าวถึง หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในด้านการวัดและประเมินผลดังนี้
1. กําหนดอธิ บายทัว่ ไปเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลในเรื่ อง (1) ประเภทของ
ข้อสอบที่ใช้วดั ผล (2) ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ จํานวนครั้งที่สอบและการเก็บคะแนนสอบแต่ละครั้ง
(3) มาตรฐานในการสอบวัดผล(4) การเตรี ยมแบบฟอร์ มสําหรับรายงานผลการสอบแก่ผปู ้ กครอง
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นในการสอบ เช่น เครื่ องพิมพ์ เครื่ อง
อัดสําเนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อาํ นวยความสะดวก
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3. พยายามส่ งเสริ มครู อาจารย์ให้มีความรู ้ทางการวัดผลและประเมินผลโดยการจัการ
ด
ฝึ กอบรม การประชุมปฏิบตั ิการ ในด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การให้คะแนนการประเมินผลข้อสอบ
ตลอดจนรายงานผลการสอบ
4. การจัดตารางสอบ ห้องสอบระเบียบในการสอบและการคุมสอบ
5. ควรมีการประเมินผลการสอน หากมีการบกพร่ องจะได้หาทางแก้ไขต่อไปหรื อ
เสนอแนวทางในการนําไปปรับใช้ในครั้งต่อไป
สรุ ปได้วา่ การวัดและประเมินผลเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนการสอน
ซึ่ งเป็ นการค้นหาความสามารถของผูเ้ รี ยนจะทําให้ทราบว่าการเรี ยนการสอนได้ผลดีเพียงไรหรื อบรรลุ
จุดมุ่งหมายหรื อไม่ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญแล ะรับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล
ผูบ้ ริ หารควรศึกษาถึงหลักการ รู ปแบบ กําหนดนโยบาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับการวัดและ
การประเมินผลให้ผสู ้ อนและบุคลากรฝ่ ายต่างๆ นอกจากนั้นผูบ้ ริ หารควรติดตามตรวจสอบการวัดและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
5. งานนิเทศภายใน
การนิเทศการศึกษาเป็ นกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอน มี
ส่ วนสัมพันธ์กบั การบริ หารงานวิชาการ นับตั้งแต่เริ่ มการวางแผนดําเนินงานหรื อปฏิบตั ิงาน จนถึงขั้น
การสรุ ประเมินผลและการวิเรคาะห์วจิ ยั เพื่อปรับปรุ งงานวิชาการในโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
ความหมายของการนิเทศการศึกษา
การนิเทศมาจากคําภาษาอังกฤษว่า “Supervision” ตามรู ปศัพท์ หมายถึง การให้
ความช่วยเหลือ ให้คาํ ปรึ กษาให้คาํ แนะนําและปรับปรุ ง
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 261) ให้ค วามหมายไว้ว่ า การนิเทศการศึกษา
หมายถึง กระบวนการจัดบริ หารการศึกษาเพื่อชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่ วมมือกับผูส้ อนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของผูส้ อนและเพิ่มคุณภาพของ
บทเรี ยนให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
วิไลรัตน์ บุญศักดิ์ (สมศักดิ์ ด่านเดชา. 2544: 43; อ้างอิงจาก วิไลรัตน์ บุญศักดิ์ .
2536: 4) กล่าวไว้วา่ การนิเทศการศึกษาเป็ นกระบวนการทํางานและความร่ วมมือระหว่างผูน้ ิเทศกับผรู้ ับ
การนิเทศเพื่อประสิ ทธิ ภาพอันสู งสุ ดในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้วา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึกระบวนการให้
ง
คาํ ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ
โดยการร่ วมมือกันระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ ับการนิเทศเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
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ความหมายของการนิเทศภายใน
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์(2543: 261) กล่าวว่า การนิเทศภายในหมายถึง การนิเทศ
ที่มีการริ เริ่ มและจัดดําเนิน การโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา และในหลายโอกาสอาจเชิญบุคลากร
ภายนอกเป็ นวิทยากรร่ วมโครงการ
วรรณพร ภิรมย์รื่นและวิริยะ บุญยะนิวาสน์(สมศักดิ์ ด่านเดชา. 2544: 43; อ้างอิง
จาก วรรณพร ภิรมย์รื่น และวิริยะ บุญยะนิวาสน์ . 2536: 525) กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา
หมายถึง การปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับบุคลากรภายในสถานศึกษา
ในการแก้ไข
ปรับปรุ งพัฒนาการทํางานของครู ให้มีประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์(2549: 206) กล่าวว่า การนิเทศภายใน คือกระบวนการส่ งเสริ ม
แนะนํา ชี้นาํ ปรึ กษาหารื อ ประสาน มอบหมายความรับผิดชอบ และปรับปรุ งพัฒนาการจัการเรี
ด ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพือ่ คุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
สรุ ปได้วา่ งานนิเทศภายใน หมายถึง การจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร
ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา โดยวิธีการให้คาํ ปรึ กษาหารื อ แนะนํา และพัฒนาปรับปรุ งการจัด
การเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพเพือ่ คุณภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
หลักการนิเทศกับการบริหารงานวิชาการ
หลักการนิเทศกับการบริ หารงานวิชาการดังนี้
1. การใช้หลักการนิเทศการศึกษาในการวางแผนการปฏิบตั ิงานวิชาการ
1.1 การนิเทศเพือ่ ป้ องกัน(Preventive) วางแผนป้ องกัน เช่น วางระเบียบปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ ที่จะรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในโรงเรี ยน
1.2 การนิเทศเพือ่ ก่อ (Constructive) วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการสอน
การมีและใช้แผนการสอน การส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจแก่ครู ผสู ้ อน การผลิตและใช้อุปกรณ์การสอน การใช้
วิธีการสอนเป็ นกลุ่ม
1.3 การนิเทศเพื่อการสร้างสรรค์ (Creative) วางแผนโดยส่ งเสริ มให้ครู
ใช้ผลการวิจยั ทางการศึกษา หรื อทดลองการสอนใหม่ๆ หรื อผลิตคิดค้นการสร้างอุปกรณ์การสอนใหม่
ๆ
ตลอดจนวิธีการใหม่ๆ
1.4 การนิเทศเพื่อแก้ไข (Corrective) ในขั้นการวางแผนจะต้องวา งแผน
การแก้ปัญหาทางการเรียนการสอนที่ผา่ นมาแล้วให้ดีข้ ึนส่ วนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิการ
สอนอาจมีขอ้ บกพร่ อง ก็ใช้การนิเทศเพื่อแก้ไขได้ งานนิเทศเพื่อการแก้ไขที่ควรปฏิบตั ิอย่างยิง่ คือ
การวิเคราะห์แบบเรี ยนแล้วนําผลมาชี้แนะทางแห่งการเรี ยนการสอนที่ดี
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บทบาทและหน้ าทีข่ องผู้บริหารในการนิเทศภายใน
ไพโรจน์ นาคะสุ วรรณ (บุญมี แก้วห้าประการ. 2540: 49-50; อ้างอิงจาก ไพโรจน์
นาคะสุ วรรณ. 2528: 31-32) กล่าวถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนการนิเทศการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. การสังเกตการสอนหรื อการเยีย่ มชั้นเรี ยน การเยีย่ มชั้นเรี ยนเพือ่ สังเกตการสอน
ที่ได้ผลดี จะต้องมีการวางแผนเป็ นอย่างดีตอ้ งมีจุดมุ่งหมายในการเยีย่ มแต่ละครั้ง และควรให้มี
ความสัมพันธ์กบั การแก้ปัญหาการนิเทศโดยเฉพาะ เช่น ศึกษาการทํางานของครู เพื่อค้นหาความสามารถ
ในด้านต่างๆ ของผูส้ อนเพื่อทราบความต้องการ หรื อปัญหาที่แท้จริ งของผูส้ อน และให้ความช่วยเหลือ
ได้ตรงเป้ าหมายเพือ่ กระตุน้ ให้ผสู ้ อนทํางานดีข้ ึน
2. การสาธิ ตการสอน การสาธิ ตการสอนเป็ นงานอย่างหนึ่งของการนิเทศการสอน
เพื่อช่วยบํารุ งการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น กล่าวคือ เป็ นการให้โอกาสผูส้ อนได้ชมการสอนที่ ดี
ของผูส้ อนคนอื่นย่อมจะทําให้ผสู ้ อนได้รับประโยชน์ในการปรับปรุ งการสอนของตน
3. การจัดประชุมอบรมผูส้ อน เป็ นกระบวนการพัฒนาตัวบุคคลให้มีความรู ้
ความสามารถยิง่ ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น นอกจากนี้
ยังเป็ นการเตรี ยมบุคคลไว้สาํ หรับอนาคตด้วย
4. การอบรมผูส้ อน เป็ นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาผูส้ อนประจําการจํานวนมากให้
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถทําการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งนี้
เนื่องจากความรู ้ใหม่ๆ ทางการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ในการอบรมควรใช้วทิ ยากร ที่ มี
ความสามารถเกี่ยวกับเรื่ องนีเพื้ ่อให้ครู ได้รับคําแนะนําชี้แจงจากผูเ้ ชียวชาญโดยตรง
่
5. การพาผูส้ อนไปศึกษาดูงาน การพ าผูส้ อนไปศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษาอื่นๆ ที่ทาํ ได้ดีกว่า เพื่อนําวิธีการนั้นๆ มาใช้ นับเป็ นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มพูนประสบการณ์
ของครูทาํ ให้ครู ได้แนวคิดในการปรับปรุ งงานภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
6. การบริ หารเอกสารทางวิชาการ เป็ นการยากที่ผบู ้ ริ หารจะทําการนิเทศได้ทวั่ ถึง
การนิเทศทางเอกสารโดยให้บริ การในรู ปแบบของเอกสารทางวิชาการ จึงเป็ นวิธีการที่จะทําให้ผสู ้ อน
ทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่ วถึง แม้วา่ การศึกษาจากเอกสารผูส้ อนจะเข้าใจไม่ชดั เจนเหมือนการได้
ซักถามกันก็ยงั ดีกว่าไม่ทราบเอาเสี ยเลย ประกอบกับในปั จจุบนั สอนส่ วนมากไม่ค่อยมีโอกาสค้นคว้า
หาความรู ้เพิ่มเติมมากนักเอกสารทางวิชาการเพื่อแจกจ่ายให้ผสู ้ อนจึงเป็ นทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปั ญหา
ได้บา้ ง
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์(2549: 37-38) กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มี
ต่อการนิเทศภายในดังนี้
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1. การช่วยให้ผสู ้ อนแต่ละคนทําหน้าที่การสอนให้ได้ผลดี แก้ปัญห าของผูส้ อน
แต่ละคนทางด้านการสอน ช่วยให้ผสู ้ อนมีความเจริ ญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง เน้นการมีส่วนร่ วม
และการทํางานในระบบกลุ่มอย่างประสานสัมพันธ์กนั เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของครู ประสบผลสําเร็ จ
ทั้งยังเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจแก่ผรู ้ ่ วมงานด้วย
2. การเป็ นผูป้ ระสานงานและบริ การแก่ผสู้ อนทุกคนในด้านการสอน เช่น
ช่วยจัดหาหนังสื อ คู่มือ วิเคราะห์เนื้อหา วิธีส อน อุปกรณ์ รวมทั้งอํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้
3. การเป็ นวิทยากร ที่ดีที่สุดของผูส้ อนในทุกโอกาส คือ สามารถให้คาํ ปรึ กษา
แนะนํา ชี้แจงแหล่งวิทยากรที่เหมาะสมให้แก่ผสู ้ อน
4. การเป็ นผูป้ ระเมินผลการเรี ยนการสอน แ ละโปรแกรมต่างๆ ของสถานศึกษา
เพือ่ ปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ ึน
5. การเป็ นผูน้ าํ ที่ดีของสถานศึกษาและชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนเพื่อร่ วมมือในด้านการนิเทศภายใน
6. การช่วยเหลือผูส้ อนด้านวิชาการได้แก่
6.1 การปฐมนิเทศครู เข้าใหม่
6.2 การจัดประชุมก่อนเปิ ดเรี ยน
6.3 การเยีย่ มชั้นเรี ยนหรื อหมวดวิชา
6.4 การให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่ม
6.5 การอบรม บรรยายอภิปราย
6.6 การสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ
6.7 การจัดหนังสื อคู่มือต่าง ๆ ให้
6.8 การปรับปรุ งห้องสมุดให้ใช้ได้อย่างสะดวกทั้งผูส้ อนและผู
รี ยเ้ น
6.9 การจัดอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาให้ใช้ได้อย่างทัว่ ถึง
6.10 การแนะนําให้เป็ นสมาชิกชมรมหรื อสมาคมต่าง ๆ
7. การส่ งเสริ มขวัญและกําลังใจในการทํางาน เช่น จัดสวัสดิการให้ สร้างความ
สามัคคีภายในสถานศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เอื้อต่อบรรยากาศภายในสถานศึกษา
แก่ผรู ้ ่ วมงาน
สรุ ปได้วา่ การนิเทศภายในโรงเรี ยนเป็ นกระบวนการหรื อวิธีการที่บุคลากรภายใน
สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุ งส่ งเสริ มคุณภาพการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการให้มีกา รนิเทศ โดยให้ การช่วยเหลือแนะนํา
ปรึ กษาหารื อ หรื อบริ การด้านต่างๆ ส่ งเสริ มพัฒนาผูส้ อนให้มีความรู ้และทักษะต่างๆ
6. งานส่ งเสริมวิชาการ
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์ (2549: 9) ได้กล่าวถึง งานส่ งเสริ มวิชาการเป็ นงานเกี่ยวกับ
การจัดการของฝ่ ายทะเบียน ฝ่ ายห้องสมุด ฝ่ ายบ ริ การสื่ อ และเอกสารสิ่ งพิมพ์ ฝ่ ายบริ การวิชาการ
แก่สังคม ฝ่ ายสารสนเทศฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
สําหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา งานส่ งเสริ มวิชาการส่ วนมากจะเป็ นงานที่เกี่ยวกับ
งานห้องสมุดและงานฝ่ ายทะเบียนผูว้ จิ ยั จึงกําหนดขอบข่ายงานส่ งเสริ มวิชาการ2 งานนี้ เท่านั้น
งานห้ องสมุด
ความหมายของงานห้ องสมุด
หวน พินธุ พนั ธ์ (สมศักดิ์ ด่านเดชา. 2544: 40; อ้างอิงจาก หวน พินธุพนั ธ์. 2538:
16) กล่าวว่าห้องสมุดเป็ นศูนย์กลางแหล่งวิชาการทั้งปวงทั้งที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสอนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง จึงเป็ นทีจ่ ะต้องมีหอ้ งสมุด
โรงเรียน โดยมีท้งั แบบเรี ยน หนังสื อ สําหรับยืมเรี ยนหนังสื ออ่านประกอบควรมีมากๆ ตลอดจนหนังสื อ
อ้างอิง เช่น พจนานุกรม วารสาร สารานุกรม
และหนังสื อพิมพ์
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 231) กล่าวว่า ห้องสมุด คื อ สถานที่ท่ีรวบรวม
หนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ และวัสดุอุปกร ณ์ต่างเป็ นแหล่งวิทยาการความรู ้ ความเห็นของนักปราชญ์
นักวิชาการ
สรุ ปว่า ห้องสมุดเป็ นแหล่งรวมวิชาการทั้งปวงเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
แนวทางการดําเนินงานห้ องสมุด
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ(2535: 1-8) ได้เห็นถึงความสําคัญ
และความจําเป็ นที่จะต้องจัดให้มีหอ้ งสมุดเพื่อการเรี ยนที่ได้มาตรฐานประจําทุกโรงเรี ยนเพื่อเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร ซึ่ งมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งความรู ้ในโรงเรี ยนที่สาํ คัญคือ
ห้องสมุด จึงกําหนดแนวทางในการดําเนินงานห้องสมุดโรงเรี ยนให้ได้มาตรฐาน
ดังนี้
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1. ความมุ่งหมายของห้องสมุด คือ (1) สนองกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลัก
ประถมศึกษา(2) ปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน และสนใจศึกษาหาความรู(3)
้ ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
ในการใช้วสั ดุสารนิเทศ (4) เตรี ยมนักเรี ยนให้มีประสบการณ์ในการใช้หอ้ งสมุด (5) เป็ นแหล่งค้นคว้า
ความรู ้ของนักเรี ยนบุคลากรในโรงเรี ยนและชุมชน
2. ภารกิจและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย (1) สนับสนุนและส่ งเสริ มการเรี ยน
การสอนตามหลักสู ตรประถมศึกษา ตลอดจนนโยบา ยและโครงงานของโร งเรี ยนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (2) เตรี ยมวัสดุสารนิเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า (3) จัดทําเครื่ องมือช่วยในการ
ค้นคว้า (4) ให้บริ การและอํานวยความสะดวกแก่นกั เรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยนและชุมชน(5) ดูแลและ
บํารุ งรักษาวัสดุสารนิเทศ วัสดุครุ ภณั ฑ์ ลแะอาคารสถานที่ของห้องสมุดให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้เสมอ
3. การบริ หารห้องสมุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุด แต่งตั้งครู ทาํ หน้าที่
บรรณารักษ์แต่งตั้งนักเรี ยนช่วยงานห้องสมุด
4. การบริ หารและกิจกรรมดังนี้
4.1 การบริ การของ ห้องสมุด เช่น บริ การให้อ่านอย่ างเสรี บริ การให้ความ
ช่วยเหลือในการอ่าน บริ การยืมคื-นวัสดุสารนิเทศ บริ การจอมและยืมพิเศษชัว่ คราวบริ การแนะนําการใช้
ห้องสมุดและบริ การและนําสารนิเทศ บริ การตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า บริ การจัด บรรณานุกรม
เฉพาะเรื่ อง บริ การชุมชนและบริ การอื่น
4.2 กิจกรรมห้องสมุด แบ่งตามระยะเวลาที่ปฏิบตั ิ มี 5 ประเภท คือ กิจกรรม
รายวัน กิจกรรมรายสัปดาห์ กิจกรรมรายเดือน กิจกรรมรายภาคเรี และกิ
ยน จกรรมรายปี
5. วัสดุสารนิเทศ ควรมี 2 ประเภท คือ (1) วัสดุตีพิมพ์ เช่น หนังสื อ วารสาร
หนังสื อพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค เป็ นต้น (2) วัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น รู ปภาพ หุ่นจําลอง ของจริ ง ของตัวอย่าง
แผนที่ ลูกโลก เกม ของเล่นเสริ มทักษะ แถบบันทึกเสี ยง สไลด์ วีดีทศั เป็น์นต้น
6. งานเทคนิค มีดงั นี้ (1) การสํารวจหนังสื อ (2) การเลือกและจัดหาวัสดุสารนิเทศ
(3) การเตรี ยมหนังสื อ (4) การจัดหมู่หนังสื อ (5) การทําบัตรรายการหนังสื อ (6) การซ่อมบํารุ งรักษา
หนังสื อ
7. อาคารสถานที่ ครุ ภณั ฑ์หอ้ งสมุด มีดงั นี้ (1) มีสถานที่เป็ นสัดส่ วนอาจ อยูใ่ น
อาคารเรี ยนหรื ออาคารเอกเทศ (2) มีเนื้อที่เพียงพอสําหรับการจัดบริ การและกิจกรรมการจัดเก็บวัสดุ
นิเทศ และดําเนินการของครู ที่ทาํ หน้ าที่บรรณารักษ์ (3) อยู่ในที่ท่ีสะดวกกับผูใ้ ช้บริ การ และคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้บริ การและทรัพย์สิน ถ้าห้องสมุดอยูใ่ นอาคารเรี ยน ไม่ควรอยูเ่ กินชั้นที่ 2 ของ
อาคาร (4) มีบรรยากาศดึงดูดความสนใจให้เข้าใช้บริ การ มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
และไม่มีสิ่งรบกวน (5) ควรมีครุ ภณั ฑ์ที่จาํ เป็ น ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ สาํ หรับครู ทาํ หน้าที่บรรณารักษ์ โต๊ะ
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เก้าอี้สาํ หรับนัง่ อ่าน ชั้นวางหนังสื อ ชั้นวางเอกสารที่วางหนังสื อพิมพ์ ตูบ้ ตั รรายการ ตูเ้ หล็ก2 บาน ป้ าย
นิเทศ ที่สาํ หรับยืม-คืนหนังสื อ ครุ ภณั ฑ์แ ละอุปกรณ์ซ่อมหนังสื อและที่เก็บกฤตภาค ซึ่ งมีข นาดและ
สัดส่ วนเหมาะสมมีความคงทนสะดวกต่อการเคลื่อนย้าและง่
ย ายต่อการรักษาความสะอาด
8. งบประมาณ นอกจากได้รับจากทางราชการส่ วนหนึ่งแล้ว ทางโรงเรี ยนควร
จัดหาเพิม่ เติมจากแหล่งอื่น เช่น เงินบริ จาครายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆเพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน
ห้องสมุด นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ให้แนวปฏิบตั ิงานห้องสมุด
ดังนี้
8.1 จัดให้มีหอ้ งสมุดหรื อมุมหนังสื อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนักเรี ยน
8.2 จัดหาวัสดุครุ ภณั ฑ์ท่ีจาํ เป็ นสําหรับห้องสมุดให้เพียงพอ เช่น ตูห้ รื อชั้นวาง
หนังสื อ ตูบ้ ตั รรายการโต๊ะอ่านหนังสื อเป็ นต้น
8.3 จัดให้บรรณารักษ์หรื อเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุดและคณะกรรมการห้องสมุดเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบห้องสมุด
8.4 จัดหาหนังสื อห้องสมุดให้เพียงพอ
8.5 จัดทําทะเบียนหนังสื อ สถิติการใช้บริ การและยืมหนังสื ออย่างมีระบบและ
เป็ นปั จุบนั
8.6 แสวงหาแหล่งทรัพยากรเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุ งห้องสมุด
8.7 สนับสนุนครู ผสู ้ อนให้ใช้หอ้ งสมุดในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
8.8 ติดตามและดูแลการดําเนินงานห้องสมุดเมื่อพบปัญหาให้แก้ไข
8.9 จัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ สอน เช่น กิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่าน กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ ประเมินผลการดําเนินงานห้องสมุดเมื่อสิ้ นภาคเรี ยนหรื อสิ้ นปี
การศึกษา
สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องให้มีหอ้ งส มุดที่มีการจัดระบบการใช้บริ การ
และกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรี ยน จัดหาหนังสื อ สดุ
วั ครุ ภณั ฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้จดั
ให้มีครู รับผิดชอบห้องสมุด ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู ใช้หอ้ งเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน มีการ
แสวงหาทรัพยากรภายนอกเพื่อมาปรับปรุ งและพัฒนาห้องสมุด และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ห้องสมุด
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บทบาทผู้บริหารโรงเรียนกับงานห้ องสมุด
พนัส หันนาคินทร์ (เฉลิมชัย อาคาสุ วรรณ. 2541: 39-40; อ้างอิงจาก พนัส
หันนาคินทร์. 2529: 285) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มการใช้
ห้องสมุด ดังนี้
1. พยายามหาบุคคลที่ได้รับการฝึ กอบรมมาเป็ นบรรณารักษ์
2. พยายามสนับสนุนทางด้านการเงินและกําลังใจตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้และ
ผูท้ ่ีจะช่วยงานห้องสมุด
3. พยายามจัดบรรยากาศในห้องสมุดเป็ นแหล่งความรูและน่
้
าสนใจโดยเฉพาะการ
ให้บริ การ
4. จัดหาวิ ธีการให้นกั เรี ยนรู ้จกั ห้องสมุด รู ้จกั บริ การห้องสมุด ซึ่ งอาจจะเริ่ มต้น
ตั้งแต่การปฐมนิเทศนักเรี ยนใหม่
5. จัดตารางเรี ยนให้เหมาะสมที่นกั เรี ยนจะได้ให้โอกาสใช้หอ้ งสมุด
6. ส่ งเสริ มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อันเป็ นการบังคับทางอ้อมให้นกั เรี ยนต้อง
ใช้บริ การห้องสมุด
7. พยายามให้ครู ทราบว่าการส่ งเสริ มให้นกั เรียน ใช้หอ้ งสมุดเป็ นโยบายสําคัญของ
โรงเรี ยน
8. ให้คณะครู ได้มีส่วนร่ วมในการดําเนินงานห้องสมุด
9. หาทางให้หอ้ งสมุดให้บริ การแก่คณะครู อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ ง
หาทางป้ องกันครู นาํ หนังสื อไปครอบครองนานจนนักเรี ยนไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสื อเหล่านั้นด้วย
พวงพยอม สะอิ้งทอง (เฉลิมชัย อาคาสุ วรรณ. 2541: 40-41; อ้างอิงจาก พวงพยอม
สะอิง้ ทอง. 2539: 142-143) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับงานห้องสมุดัดงนี้
1. ควรให้ครู บรรณารักษ์มีเวลาทํางานในห้องสมุดเต็มเวลา ไม่ควรให้ทาํ งานพิเศษ
อื่นๆ และงานสอนถ้าจําเป็ นต้องสอนควรให้มีชวั่ โมงสอนน้อยกว่าครู อื่น ๆ
2. ควรแต่งตัง้ ครู ที่มีวฒ
ุ ิบรรณารักษ์ศาสตร์ ให้ทาํ หน้าที่ครู บรรณารักษ์ถ้าไม่มีครู
ที่มีวฒ
ุ ิทางบรรณารักษ์ ควรส่ งครู ที่ทาํ หน้าที่ดูแลครู บรรณารักษ์เข้ารับการอบรมให้มีวฒ
ุ ิทางบรรณารักษ์
ศาสตร์ ได้เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ
3. ควรจัดหาเงินไว้ใช้ในกิจกรรมห้องสมุดให้เพียงพอและควรตั้งงบประมาณเป็ น
รายปี เพื่อดําเนินงานห้องสมุดโดยเฉพาะ
4. ควรให้มีการสนับสนุนด้านต่างๆ ต่อการดําเนินงานห้องสมุดนอกเหนือจากเรื่ อง
เงินควรให้เกียรติยกย่องครู บรรณารักษ์
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จินตา อุสมาน(2549: 46) กล่าวถึง บทบาทของผูบ้ ริ หารด้านงานห้องสมุดดังนี้
1. ศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการจัดห้องสมุดโรงเรี ยนและมุมหนังสื อ
2. ให้ความสําคัญของห้องสมุดโรงเรี ยนว่าเป็ นเสมือนหัวใจของงานวิชาการ
3. จัดบุคลากรเข้าทํางานอย่างเหมาะสม ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ หารจะให้การสนับสนุนอย่าง
ดี แต่ถา้ ครู บรรณารักษ์ขาดคุณภาพ ใจไม่รักงานห้องสมุด ไม่มีความสามารถจัดกิจกรรมงานห้องสมุด
ได้ โรงเรี ยนนั้นก็จะประสบความล้มเหลวในการดําเนินงานได้เช่นกัน
4. ให้การสนับสนุนทางการเงิน
5. สนับสนุนในเรื่ องการจัดหาสถานที่ วัสดุครุ ภณั ฑ์และอื่นๆ ตามสภาพห้องสมุด
6. สนับสนุนการจัดบริ การและกิจกรรมห้องสมุด
7. เป็ นที่ปรึ กษาแก่คณะทํางานห้องสมุดและครู ทาํ หน้าที่บรรณารักษ์
8. นิเทศและติดตามผลการปฏิบตั ิงานห้องสมุดสถานศึกษาเป็ นระยะๆ
สรุ ปได้วา่ ห้องสมุดจึงเป็ นแหล่งความรู ้ที่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องจัดให้มีและ
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมาใช้บริ การเพือ่ สร้างนิสยั ในแนวแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
ทั้งนี้จะต้องมีเจ้าหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินงานห้องสมุดตามวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
งานทะเบียน
งานทะเบียน เป็ นงานที่ส่งเสริ มงานด้านวิชาการและจัดเป็ นงานที่ทาํ ให้ระบบการ
จัดการเรี ยนการสอนสามารถดําเนินลุล่วงไปด้วยดี ในโรงเรี ยนหลายแห่งจัดงานฝ่ยทะเบี
า ยนเป็ นงานด้าน
บริ ก ารศึกษา แต่ก็มีหลายแห่งที่ถือเป็ นงานของฝ่ ายวิชาการ เพราะทะเบียนจะมีงานตั้งแต่การเริ่ มรับ
สมัครผูท้ ี่จะเข้าศึกษาใน โรงเรี ยน จนเรี ยนสําเร็ จการศึกษา งานฝ่ ายทะเบียนจึงเป็ นงานที่มีขบวนการ
ทํางานที่ต่อเนื่องและละเอียดอ่อน
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 221) ได้กล่าวถึง งานทะเบียนในโรงเรี ยนไว้วา่
หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานทะเบียนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายงานทะเบียนในโรงเรี ยน
นั้น โรงเรี ยนบางแห่งมีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จะปฏิบตั ิงานในด้านนี้ หัวหน้างานทะเบียนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบดังนี้
1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรี ยนการตรวจหลักฐานต่าง ๆ
3. ดําเนินการไว้มีการขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรี ยน
4. ดําเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังการขอพักการเรี ยน
และแจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
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เกี่ยวข้อง

5. ประสานกับเจ้าหน้าที่ การเงิน อาจารย์ที่ปรึ กษา ครู อาจารย์ผสู้ อนและผูท้ ่ ี

6. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรี ยน
7. ตรวจสอบรา ยชื่อนักเรี ยนที่ไม่มีสิทธิ์ สอบ นักศึกษาที่ตอ้ งสอบแก้ตวั
สอบทดแทน สอบซ่อมเสริ ม สอบปรับพื้นฐาน พ้นสภาพเพื่อรายงานให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี
8. รับผลการประเมิน ผลการเรี ยนประจําภาคซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณา
เห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรี ยนนัๆ้ น
9. ให้บริ การเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรี ยน เช่น การออกสําเนาระเบียน
แสดงผลการเรี ยน ใบรับรองผลการเรี ยน
่ บการออกประกาศนียบัตร
10. ดําเนินการเกียวกั
11. รับและดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องต่างๆ ของนักเรี ยนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรี ยน การโอนย้าย การเรี ยนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
12. ส่ งแผนสํารวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงาน
การเรี ยนของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
13. จัดระเบียบและระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน การลงทะเบียนและ
เอกสารอื่นๆ ตามความจําเป็ นที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
14. พิจารณาเสนอผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเพื่อทําลายเอกสารของงานทะเบียนที่เห็นว่า
หมดความจําเป็นที่จะต้องเก็บเป็ นหลักฐานแล้ว
15. ดูแล บํารุ งรักษารับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้มอบหมาย
16. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตั ิในหน้าที่ตามลําดับขั้น
ขอบเขตและลักษณะทะเบียน
งานของฝ่ ายทะเบียนในสถานศึกษาเป็ นงานที่ได้บริ หารด้านวิชาการแก่นกั เรี ยน
ในด้านการ จัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามหลักสู ตร งานฝ่ ายทะเบียนจะมีขอบเขตตั้งแต่การ
่
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรี ยน และได้ความสะดวกในระหว่างศึกษาอยูตลอดจนนั
กเรี ยนสําเร็ จตาม
หลักสู ตร โดยเหตุน้ ีงานฝ่ ายทะเบียนจึงครอบคลุมงานต่อไปนี้
1. การดําเนินการเกี่ยวกับรับนักเรี ยนการตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร
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เรี ยน

2. การดําเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การลงทะเบียนการเพิ่มและการลดวิชา

3. จัดทําหลักฐานของนักศึกษาเช่น ทะเบียนประวัตบัิ ตรประจําตัว
4. การตรวจเกี่ยวกับการเรี ยนและการสอนของนักเรี ยน
5. รับผลทะเบียนและบันทึกผลการเรี ยน
6. การให้บริ การเกี่ยวกับการออกหลักฐานในการเรี ยน
7. รับคําร้องของนักเรี ยนในเรื่ องที่เกี่ยวกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การ พัก
เรี ยน การโอนย้าย การเรี ยนฤดูร้อน ตลอดจนการเปลี่ยนหรื อขอแก้ไขชื่อชื่อสกุลและวันเดือนปี เกิด
สรุ ปได้วา่ งานส่ งเสริ มวิชาการ หมายถึง การจัดบ ริ การของฝ่ ายทะเบียน ฝ่ าย
ห้องสมุด ฝ่ ายบริ การสื่ อ เอกสารสิ่ งพิมพ์ ฝ่ ายบริ การแก่สังคม ฝ่ ายสารสนเทศ
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาเป็ นงาน
ที่ส่งเสริ มงานด้านวิชาการ และเป็ นงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนดําเนินการลุล่วง
ไปด้วยดี
บริบทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จัดเป็ นโรงเรี ยนเอกชนลักษณะหนึ่งที่จดทะเบียน
ดําเนินการในหมวด 2 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ .ศ. 2525 เดิมเรี ยกกันว่า
“ปอเนาะ” ซึ่ งหมายถึง สํานักสอนศาสนาอิสลามที่มีที่พกั อยูใ่ นสํานัก สันนิษฐานว่าปอเนาะเข้าสู่ ประเทศ
ไทยครั้งแรกที่จงั หวัดปั ตตานี (บรรจง บินกาซัน. 2551: ไม่ปรากฏเลขหน้า) และดําเนินการเรี ยนการสอน
โดยผูม้ ีความรู ้ดา้ นศาสนาอิสลามที่เป็ นที่ยอมรับนับถือของประชาชน คือ “โต๊ะครู ” (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2528: 3)
ปอเนาะตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่มีคนนับถือศาสนาอิสลาม อยู่มาก โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น พัทลุง พังงา นครศรี ธรรมราช และภูเก็ต เป็ นต้น ปอเนาะจึงเป็ น
สถาบันการศึกษาศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบกับการจัดการศึกษา
รู ปแบบของปอเนาะมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น แต่การเรี ยนการสอ
นไม่เป็ นแนวเดียวกัน จึงทําให้
กระทรวงศึกษาธิ การได้เข้ามาวางโครงการพัฒนาการศึกษาทัว่ ประเทศ เมื่อปี พ .ศ. 2501 โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 12 ภาค แต่ละภาคมีคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาใน
ภูมิภาค และคณะกรรมการที่ปรึ กษาพัฒนาการศึกษาในส่ วนภูมิภาคซึ่ งคณะกรรมการดังกล่าวได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาปอเนาะไว้4 ประการ คือ
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1. ให้ปอเนาะจดทะเบียน
2. ปรับปรุ งอาคารสถานที่
3. ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและหลักสู ตร
4. จัดให้มีการประเมินผลการสอนชั้นตัวประโยค
หลังจากนั้นจึงเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิ การทําให้รัฐได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาปอเนาะ
เป็ นกรณี พเิ ศษ จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้ระเบียบการส่ งเสริ มปอเนาะ
ชื่อว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการปรับปรุ งส่ งเสริ มปอเนาะในภาคการศึกษา2 พ.ศ. 2504”
โดยมีสาระสําคัญคือ ปอเนาะที่สนใจปรับปรุ งกิจการให้ยนื่ เรื่ องราวขอจดทะเบียนต่
อทางราชการ และถ้า
ปอเนาะใดจัดกิจการด้านการสอนได้ดี จะได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิ การ ส่ วนปอเนาะที่จด
ทะเบียนแล้ว ให้จดั การเรี ยนการสอนเป็ นไปตามหลักสู ตรศาสนาใช้ภาษาไทย และวิชาชีพ ทําให้มี
ปอเนาะจํานวนมากเข้ามาจดทะเบียน แต่ยงั มีบางส่ วนที่ยงั ไม่แน่ใจ จนถึง พ .ศ. 2508-2514 รัฐบาลได้
อนุมตั ิให้กระทรวงศึกษาธิ การส่ งเสริ มปอเนาะที่จดทะเบียนแล้วแปรสภาพเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ สอน
ศาสนาอิสลาม และห้ามจัดปอเนาะขึ้นใหม่ตามข้อเสนอของสภาความมัน่ คงแห่งชาติ ทําให้ปอเนาะเข้า
มาเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนราษฎร์ 2497 และสนับสนุน
โครงการอุดหนุนโรงเรี ยนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามของกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2513 เพือ่ ส่ งเสริ ม
การเรี ยนการสอนทั้งศาสนา และสามัญให้ได้ผลดี จนถึงปั จจุบนั โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้
พยายามปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนการสอน อาคารสถานที่ สร้างห้องประกอบการ เรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง (เรวดี กระโหมวงศ์ และคณะ. 2546: 5-7)
ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็ นโรงเรี ยนที่มีบทบาทสําคัญต่อการจัดการศึกษา
ในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งสามารถจําแนกประเภทโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ 3
ประเภท(สุ ไรยา จินารง. 2554: 51; อ้างอิงจากนินาวาลย์ ปานากาเซ็.ง2544: 5) คือ
1. โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว
2. โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(1) เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อหลักสู ตรที่ได้รับอ นุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งเปิ ดวิชาศาสนา
อิสลาม ควบคู่วชิ าสามัญ หรื อวิชาชีพ ในระบบโรงเรี ยนและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็ นโรงเรี ยนตาม
มาตรา 15(1)
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3. โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(2) เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตร
ของกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อหลักสู ตรทีได้
่ รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งเปิ ดสอนวิชาศาสนา
อิสลามควบคู่วชิ าสามัญ หรื อวิชาชีพ
การเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
การเรี ยนการส อนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
(สุ ไรยา จินารง. 2554: 52) ดังนี้
1. หลักสู ตรวิชาศาสนา มี3 หลักสู ตร คือ
1.1 หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะห์)
เวลาเรี ยน4 ปี
1.2 หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตาวัซซิเตาะฮ์) เวลาเรี ยน3 ปี
1.3 หลักสู ตรอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซานาวียะห์)
เวลาเรี ยน3 ปี
2. หลักสู ตรวิชาสามัญ ใช้หลักสู ตรเช่นเดียวกับโรงเรี ยนประเภทสามัญศึกษาทัว่ ไป มีทั้งหมด
3 หลักสู ตร ได้แก่
2.1 หลักสู ตรประถมศึกษา(ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรี ยน6 ปี
2.2 หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรี ยน3 ปี
2.3 หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ. 2533 ใช้เวลาเรี ยน3 ปี
3. หลักสู ตรบูรณาการระหว่างวิชาศาสนาและวิชาสามัญ 2มีหลักสู ตร คือ
3.1 หลักสู ตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น .ศ.
พ 2535 ใช้เวลาเรี ยน3 ปี
3.2 หลักสู ตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พ.ศ. 2535 ใช้เวลาเรี ยน3 ปี
4. หลักสู ตรวิชาชีพ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้นาํ หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น 2
หลักสู ตร ได้แก่
4.1 หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่าง
4.2 หลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชน
กล่าวโดยสรุ ปเกี่ยวกับ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็ นโรงเรี ยน ซึ่ ง แปรสภาพจาก
โรงเรี ยนปอเนาะที่ดาํ เนินการเรี ยนการสอนโดยผูม้ ีความรู ้ดา้ นศาสนาอิสลาม คือ โต๊ะครู ไม่มีหลักสู ตร
ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มาเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิ การ มีการพัฒนาหลักสู ตร และได้การสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านเงินอุดหนุน ด้านการ
จัดหลักสู ตรศาสนาและสามัญ ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการพัฒนาผูบ้ ริ หารและบุคลากร ด้านสื่ อ
การเรี ยนการสอน และการให้สถาบันการศึกษาอื่นเข้ามาร่ วมเปิ ดสอนในหลักสู ตรทางวิชาชีพด้วย
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกสิ ณี ชิวปรี ชา (2540: บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาการดําเนินงาน
ทางวิชาการในสถา นศึกษาทีไ่ ด้รับรา งวัลพระราชทาน สังกัดกรมอาชีวศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
สถานศึกษามีการดําเนินงานทางวิชาการ ดังนี้ 1) การบริ หารงานวิชาการได้สอดคล้องกับหลักการและ
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานทางวิชาการ ประชุมปฏิบตั ิการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิงานวิช าการและปฏิทินปฏิบตั ิ งานวิชาการ มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน โดยผูป้ ฏิบตั ิ
รายงานตามสายการบังคับบัญชา และผูบ้ ริ หารตรวจเยีย่ มด้วยตนเอง 2) การจัดบุคลากรตรงตามหน้าที่
จัดตามวุฒิการศึกษา ความสามารถ และประสบการณ์ ประเมินผลจากการรายงาน และพิจารณาจากผล
การปฏิบตั ิงาน 3) การพัฒนาบุคลากร มี การจัดนิเทศ อบรม สัมมนา และฝึ กปฏิบตั ิการในสถานศึกษา
ส่ งเสริ มให้อาจารย์ไปศึกษาดูงานหรื อศึกษาต่อ 4) การจัดสื่ อการเรี ยนการสอน มีการจัดหา ผลิตและนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 5) การจัดบริ การเพือ่ สนับสนุนการเรี ยนการสอน จัดบริ การแนะแนวห้องสมุด
มีอาคารเรี ยนที่เพียงพอ สะอาดร่ มรื่ นเป็ นระเบียบสวยงาม 6) การจัดการเรี ยนการสอน มีการเตรี ยมการ
สอน ส่ งผูเ้ รี ยนไป ศึกษาหรื อฝึ กงานในสถานประกอบการ ประเมินผลจากการเยีย่ มชั้ นเรี ยนและ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 7) การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร จัดตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและความ
พร้อมของสถานศึกษาและให้ผปู้ ฏิบตั ิรายงานผล 8) การวัดผลและประเมินผลใช้วธิ ี การวัดผลหลายๆ วิธี
ให้เหมาะสมกับสิ่ งที่จะวัด จัดทําสถิติขอ้ มูล จัดทําคลังข้อสอบนําผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและวิธีการวัดผลแบะประเมินผล ปั ญหาการดําเนินงานทางวิชาการของ
สถานศึกษาส่ วนใหญ่ ได้แก่ อาจารย์ผสู ้ อนไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบายการจัด การเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรได้อย่างเต็มที่ สื่ อและวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัด
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตรได้หลากหลายตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและขาดบุคลากร
สมศักดิ์ ด่านเดชา (2544: บทคัดย่อ ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ทักษะการบริ หารงานและ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดยะลาผลการวิจยั พบว่า
ทักษะการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโดยรวมทั้ง3 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก และประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หาร โดยรวมทั้ง 7 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนทักษะการบริ หารงานและ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะของหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ที่ปฏิบตั ิงานในขนาดโรงเรี ยน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในตําแหน่งที่ต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกัน
บุญเสริ ม เพ็งหมาน (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการปฏิบตั ิงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจยั พบว่า
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ความสามารถในการปฏิบตั ิงานวิชาการในองค์ประกอบงานด้านหลักสู ตรและการนําหลักสู ตรมาใช้งาน
การเรี ยนการสอน งานวัสดุประกอ บหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน งานวัดผลและประเมินผล
งานห้องสมุด งานนิเทศภายใน งานอบรมทางวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยภาพรวมและ
รายองค์ประกอบอยูใ่ นระดับปานกลาง
บุญมี แก้วห้าประการ (2540: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การปฏิบตั ิงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้ปฏิบตั ิงานวิชาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และได้ปฏิบตั ิส่วนใหญ่อยูร่ ะดับ
มาก ยกเว้นงานหลักสู ตรและการนําหลักสู ตรไปใช้งานวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
ทีไ่ ด้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง สําหรับแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดอบรมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ
ครู ผสู้ อนทุกคนในเรื่ องหลักสู ตรและการนําหลักสู ตรไปใช้ การวัดผลและการประเมินผลทุกปี ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนควรนิเทศชั้นเรี ยน ติดตามการปฏิบตั ิการสอนและผลการสอนของครู ผู ้ สอนอย่างสมํ่าเสมอ
ควรจัดหาหนังสื อเอกสารสิ่ งพิมพ์ให้เหมาะสมชั้นเรี ยนและเพียงพอกับความต้องการของนักเรี ยนและ
ครู ผสู ้ อน และควรจัดประชุมครู ผสอนทุ
ู้
กคนมีส่วนร่ วมในการวางแผน ส่ งผูส้ อนเข้าร่ วมประชุมสัมมนา
ศึกษาอบรมและศึกษาดูงานทุกปี
เรณู ครุ ไทย (2542: บทคัดย่ อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาการดําเนินงานวิชาการขอ ง
โรงเรี ยนในกลุ่มนวมิทราชินูทิศ สังกัดกรมสามัญศึกษา ผลวิจยั พบว่1)า ด้านการจัดงานวิชาการโรงเรี ยน
จัดบุคลากรตามความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ และสํารวจความพร้อมของครู จัดครู เข้าสอน
ตามวุฒิการศึกษา และมีการนํา นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานวิชาการ 2) ด้านการ
พัฒนาและส่ งเสริ มด้านวิชาการ โรงเรี ยนจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนาครู ภายในโรงเรี ยนก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยน จัดสอนซ่อมเสริ มให้กบั นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนหรื อไม่ผา่ นเกณฑ์ จัดกิจกรรมนักเรี ยนทั้งในและ
นอกหลักสู ตรตามความพร้อมของโรงเรี ยนและนโยบายของหน่วยเหนือและโรงเรี ยนสนับสนุนให้ครู
เข้าการอบรม ศึกษาดูงานตามหน่วยงานที่จดั รวมทั้งสร้างบรรยากาศทางวิชาการ โดยจัดให้มีหอ้ ง
วิชาการของแต่ละหมวดวิชาด้านปั ญหาการดําเนินงานวิชาการ พบว่า งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
หมวดวิชาไม่สามารถจัดกลุ่มการเรี ยนที่หลากหลายตามความต้องการของนักเรี ยนครู อาจารย์ผลิตสื่ อการ
เรี ยนการสอนน้อยเกินไป นักเรี ยนไม่สนใจเรี ยนซ่อมเสริ ม และไม่ติดตามแก้ ผลการเรี ยน ครู บางคน
ขาดการพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องมือในการวัด ครู มีจาํ นวนน้อยและมีงานพิเศษมากจึงมีผลงานวิชาการ
ไม่ดีเท่าทีค่ วร
มุตตอเหล็บ โต๊ะมุสอ(2545: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง สภาพและปั ญหาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาใน จังหวัดปั ตตานี ผลการวิจยั พบว่า สภาพและ
ปั ญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาในจังหวัดปั ตตานีตามทัศนะ
ของบุคลากรของโรงเรี ยนโดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
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จินตนา มากชู(2540: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาการปฏิบตั ิงานนิเทศงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา พบว่า การปฏิบตั ิงาน
การนิเทศงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในงานด้านหลักสู ตรและการนําหลักสู ตรมาใช้ งานด้าน
การเรี ยนการสอน งานด้านวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน งานนิเทศภายในงานพัฒนา
บุคลากรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนงานวัดผลและประเมินผลและงานห้องสมุดอยูใ่ นระดับ
มาก และพบอีกว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดต่างกันปฏิบตั ิงานนิเทศงานวิชาการ
โดยภาพรวม งานด้านการเรี ยนการสอน และงานวัสดุประกอ บหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน
น้อยกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดใหญ่ งานด้านการเรี ยนการสอน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ขนาดเล็กปฏิบตั ิงานน้อยกว่าผูบ้ ริ หารขนาดใหญ่ ส่ วนงานด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
วัฒนา มโนจิตร (2540: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานวิชาการใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่าการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา มีการปฏิบตั ิในระดั บมากทุกด้ าน สําหรับปั ญหาหารบริ หารงานพบว่า หลักสู ตรที่ใช้
ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
อรรณพ มะแน็ง (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริ หารหลักสู ตรวิชาพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาของหัวหน้างานวิชาการโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาและข้อเสนอแนะใน การ
บริ หารหลักสู ตร คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู ้ ความเข้าใจทั้งด้านการวางแผนหลักสู ตรที่ได้มาตรฐาน
ตลอดจนสถานที่ และอุปกรณ์ การสอนที่ไม่เพียงพอ จึงควรจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการบริ หารหลักสู ตร สามารถนําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
สุ วทิ ย์ นิลราช(2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตามทัศนะของครู ผสู ้ อนในจังหวัดปั ตตานีผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ตามทัศนะของครู ผสู ้ อนในจังหวัดปั ตตานี คือ (1) ปั จจัยเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตร
สถานศึกษามีความชัดเจนและมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
อยูใ่ นระดับมาก (2) ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา
มีการแสดงออกด้านความเป็ นผูน้ าํ ในการนําหลักสู ตรไปใช้ และมีการปฏิบตั ิการนิเทศการนําหลักสู ตร
ไปใช้ในระดับมาก(3) ปั จจัยเกี่ยวกับครู ครู มีเจตคติที่ดีต่อหลักสู ตรสถานศึกษาและมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ อยูร่ ะดับมาก (4) ปั จจัยเกี่ยวกับผูป้ กครอง ผูป้ กครองมีการ
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สนับสนุนการเรี ยน อยูใ่ นดับน้อย และ (5) ปัจจั ยเกี่ยวกับโรงเรี ยน โรงเรี ยนมีการดําเนินการด้าน
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยนด้านวัสดุอุปกรณ์ดา้ นงบประมาณ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านสารสนเทศ
มีการดําเนินการอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตามทัศ นะของครู ผสู ้ อน
ในจังหวัดปั ตตานี คือ ขั้นการเตรี ย มการ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และขั้นกา รวัดและ
ประเมินผลโดยภาพรวมพบว่าครู มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ ปั จจัยเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา ปั จจัยเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร ปั จจัย
เกี่ยวกับครู ปั จจัยเกี่ยวกับผูป้ กครอง และปั จจัยเกี่ยวกับโรงเรี ยน กับการนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดปั ตตานี มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดั.01บ
4. ปั จจัยเกี่ยวกับโรงเรี ยน ปั จจัยเกี่ยวกับครู และปั จจัยเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษาใช้เป็ น
ตัวพยากรณ์การนําหลักสู ตรสถานศึ กษาไปใช้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดปั ตตานี ซึ่ งสามารถ
ช่วยกันพยากรณ์ได้ร้อยละ64 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
จินตา อุสมาน(2549: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโครงการหนึ่ งอําเภอ หนึ่งโรงเรี ยนในฝันสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1. ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโครงการหนึ่งอําเภอ
หนึ่งโรงเรี ยนในฝันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามทัศนะของข้าราชการครู โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการจัดการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของข้าราชการครู ที่มี ตาํ แหน่งเป็ นหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนและครู ผสู ้ อน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการพัฒนาบุคลากรมีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญด้านสถิติที่ .05
3. การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของข้าราชการครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญด้ านสถิติที่ ระดับ .05 โดยข้าราชการครู ในสถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยมากกว่าใน
สถานศึกษาใหญ่ และขาดกลางส่ วนด้านห้องสมุดแหล่งเรี ยนรู้ไม่แตกต่างกัน
4. ประสิ ทธิ ผลการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโครงการ หนึ่ง อําเภอ
หนึ่งโรงเรี ยนในฝันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านผูเ้ รี ยน มีความกระตือรื อร้นและใฝ่ เรี ยนรู ้ มีการ
ค้นคว้าจากอินเตอร์ เน็ต และรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้านครู ผสู ้ อนได้รับการอบรมความรู ้
ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่าง
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ต่อเนื่อง ด้านสถาน ศึกษา เป็ นศูนย์การเรี ยน ICT มีเครื อข่ายอินเต อร์เน็ต การจัดทํา website ของ
สถานศึกษาและด้านผูป้ กครองและชุมชนให้ความร่ วมมือในทุกกิจกรรมของสถานศึกษาเช่น โครงการ
ละศีลอดรวมกัน โครงการวันปฐมนิเทศเป็ นต้น
5. ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโค
รงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงเรี ยน
ในฝันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1) สถานศึกษามีบุคลากรเกินเกณฑ์ แต่ขาดแคลนครู ผสู้ อน
บางกลุ่มสาระ โดยเฉพาะในรายวิชาหลัก2) ขาดสื่ อที่ทนั สมัยในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ส่ วนข้อเสนอแนะ
คือ 1) กระทรวงศึกษาธิ การควรจัดสรรงบประมาณโปรกแกรมช่วยการเรี ยนรู ้ในรายวิชาหรื อนวัตกรรม
การเรี ยนรู ้ต่างๆ ให้สถานศึกษาดําเนินการเองโดยเท่าเทียมและต่อเนื่องในทุกสถานศึกษาและให้อิสระ
ในการบริ หารจัดการในทุกๆ ด้าน 2) หน่วยงานที่ดูแลการจัดสรรอัตรากําลังจัดส่ งครู ผสู้ อนแก่
สถานศึกษาให้ครบทุกกลุ่มสาระ
จุฑารัตน์ อินทะแสน (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนนําร่ องการ ใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5 ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านการพัฒนาหลักสู ตร
ทุกโรงเรี ยนได้พฒั นาหลักสู ตรตามแนวการจัดทําหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบข้อมูล
ด้านสภาพเศรษฐกิจและสภาพชุมชนของโรงเรี ยน ทุกโรงเรี ยนมีการกําหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน
โดยเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนในด้านระเบียบวินยั และกิริยามารยาทหลักสู ตรที่จดั ทํา
ประกอบด้วยสาระการเรี ยนรู8้ กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนมีการจัดทําคู่มือประกอบการใช้หลักสู ตร
จากการศึกษาพบว่า ผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรของแต่ละโรงเรี ยนยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจ
เพียงพอเกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดทําหลักสู ต2)ร ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสู ตร พบว่า ครู ได้มีการจัดทําแผนการเรี ยนรู้ ได้รับการอบรมในการจัดทําหลักสู ตรและได้รับ
มอบหมายงานตามความเหมาะสม จากการศึกษาพบว่า ครู มีภาระงานมาก ครู มีคุณวุฒิและพื้นความรู้
ไม่ตรงกับวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ การสอน3) ด้านการจัดการเรี ยนรู้และสนับสนุนการศึกษา มีการ
สนับสนุนแหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน จัดบริ การโสตทัศนูปกรณ์และสื่ อ โดยห้องสมุด
ของโรงเรี ยนและจากการศึกษาพบว่า หนังสื อ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อและโสตทัศนูปกรณ์มีจาํ นวน
ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด 4) ด้านการวัดผลและประเมินผลมีการวัดผลและประเมินผล
ตามระเบียบ แต่ครู ส่วนใหญ่ประสบปั ญหาในด้านความรู ้ความเข้าใจ วิธีการและกร ะบวนการวัด
ประเมินผลที่หลากหลาย 5) ด้านการนิเทศ ทุกโรงเรี ยนได้มีการวางแผนนิเทศภายใน โดยผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและฝ่ ายวิ ชาการใช้วธิ ี การเยีย่ มชั้นเรี ยน แต่ไม่พบว่ า ได้การบันทึกผลการนิเทศ และจัด
ดําเนินการนิเทศอย่างเป็ นทางการ
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นาตยา อินทราราม (2545: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษาของโรงเรี ยนนําร่ องและโรงเรี ยนเครื อข่าย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการ จัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาที่สาํ คัญ คือ
1) ผูป้ กครองและนักเรี ยนส่ วนใหญ่ขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องหลักสู ตรสถานศึกษาและการกําหนด
วิสัยทัศน์แนวทางแก้ปัญหา ควรมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อหใ ค้ วามรู ้เป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง2) ระยะเวลา
ในการจัดการทําโครงงานหลักสู ตรสถานศึกษา น้อยเกินไป แ นวทางแก้ปัญหาควรเพิ่มจํานวนครู
3) การจัดกิจกรรมแนะแนวไม่สามารถทําให้นกั เรี ยนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน แนวทาง
แก้ปัญหา เพิ่มจํานวนครู แนะแนวจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
พรพรรษ์ สิ ริภูวดล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั ญหาการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนนําร่ องการใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา4
ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนนําร่ อง คือ 1) ด้านการ
กําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจและเป้ าหมาย พบว่า มีปัญหาในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศของ
สถานศึ กษาและชุมชนเพื่อนํามากําหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้ าหมาย 2) ด้านกา รจัดโครงสร้าง
หลักสู ตรสถานศึกษา พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัด
โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา 3) ด้านการจัดทําสาระของหลักสู ตร พบว่า มีปัญหาในการจัดทําสาระ
การเรี ยนรู้เพิ่มเติมที่มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน4) ด้านการออกแบบการเรี ยนรู ้ พบว่ามีปัญหาในการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และบูรณาการกระบวนการ
เรี ยนรู้จากกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ในการจัดการเรี ยนการสอน 5) ด้านการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
พบว่า มีปัญหาเดี ยวกับการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน 6) ด้านการกําหนดรู ปแบบ วิธีการและเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล และเอกสารหลักฐาน
การศึกษา พบว่า มีปัญหาในการกําหนดแนวทางและวิธีการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียนของผูเ้ รี ยนต ามศักยภาพที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน 7) ด้านการพัฒนาระบบส่ งเสริ มสนับสนุน พบว่า
มีปัญหาในการนํากระบวนการวิจยั มาผสมผสานหรื อบูรณาการใช้ในการจัดการเรี ยนรู้เพือ่ พัฒนาผูเรี้ ยน
8) ด้านการเรี ยบเรี ยงเป็ นหลักสู ตรสถานศึกษา พบว่ามีปัญหาในการกําหนดรายละเอียดแนวทางการจดั
การศึกษาในหลักสู ตรสถานศึกษาที่จะแสดงให้ชุมชนทราบถึงการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
ภัทรวดี อุดมมนกุล (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาในโรงเรี ยนแกนนําร่ วมพัฒนาหลักสู ตรสังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหา การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา พบว่า บุคลากรในโรงเรี ยนขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
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โรงเรี ยนขาดการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้ครู ผสู ้ อนไม่สามารถนํามาใช้ได้
บุคลากรในโรงเรี ยนไม่มีเวลาที่จะดําเนินการและยังขาดการประสานงานระหว่างโรงเรี ยนกับท้องถิ่น
ธนรัชต์ บุรีสูงเนิน (2544: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หาร
วิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
เขตภาคตะวันออก ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากและการบริ หารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามวุฒิทางการ
ศึกษา แต่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ในการบริ หารและด้าน
การบริ หาร งานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลของโ รงเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ.05 เมื่อจําแนกตามวุฒิทางการศึกษาและประสบการณ์ในการบริรหา
วิรวรรธน์ เทพรักษ์ (2543: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด นราธิวาส พบว่า 1) การ
ปฏิบตั ิงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โดยส่ วนรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) ระดับการปฏิบตั ิ งาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามทัศนะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู อาจารย์ ซึ่ งแตกต่างกันด้าน
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานและขนาดของโรงเรี ยนที่ปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
สุ ไรยา จินารง(2554: 93-98) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาทักษะการบริ หารกับการปฏิบตั ิงาน
วิชาการตามกระบวนการ PDCA ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดยะลา พบว่า
่ บมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้าน
ทักษะการบริ หารโดยภาพรวมอยูในระดั
ทีม่ ีค่า เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเทคนิค ส่ วนระดับการปฏิบตั ิงานวิชาการตามกระบวนการ PDCA พบว่า
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวางแผน ด้านปฏิบตั ิตามแผน ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล และ ด้านการปรับปรุ งแก้ไขเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริ หารงานวิชาการ
กับการปฏิบตั ิงานวิชาการตามกระบวนการPDCA ปรากฏว่า ทักษะการบริ หารวิชาการมีความสัมพันธ์
กับการปฏิบตั ิงานวิชาการตามกระบวนการPDCA เชิงบวกในระดับค่อนข้างสู งถึงสู ง อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน นัน่ คือ ทักษะการคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
และทักษะด้านเทคนิค ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานวิชาการตามกระบวนการ PDCA โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณเท่ากับ .89 สามารถพยากรณ์การปฏิบตั ิงานวิชาการ ได้ร้อยละ 79.2 (R2 = .792)
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากั.119
บ
สมชาย คําปลิว (2549: ง) ได้ศึกษาบทบาทการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรี สะเกษ พบว่า ครู ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์
ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาสถานศึกษาในภาพรวม
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ไม่แตกต่างกัน ส่ วนครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริ หารงานวิชาการ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน
จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารวิชาการ
โดยเฉพาะการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาจกล่าวได้การบริ
วา่ หารวิชาการมี
ความสําคัญต่อโรงเรี ยน เนื่องจากส่ งผลต่ผอลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยตรงทั้งนี้ผบู ้ ริ หารคือ
บุคคลสําคัญที่ทาํ หน้าที่นาํ ทีมครู และบุคลากรทุกส่ วนของโรงเรี ยนไปสู่ ความสําเร็ จในการบริ หาร
วิชาการ อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารวิชาการในสถานศึกษาต่างๆ พบว่
การา
บริ หารวิชาการอาจมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการ
บริ หารวิชาการ และตําแหน่งของผูด้ าํ เนินงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ซึ่ งมีส่วนให้การบริ หาร
วิชาการของสถานศึกษาบรรลุตามเป้ าประสงค์ที่แตกต่างกันได้ สําหรับการศึกษาครั้งนี้จึงได้นาํ แนวคิด
ต่างๆ ตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการศึกษา นําไปสู่ กรอบการศึกษา ดัง
ภาพประกอบ1
กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรอิสระ
-

วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ในการ
บริ หารงานวิชาการ
ตําแหน่ง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
- ด้านหลักสู ตรและการพัฒนา
หลักสู ตร
- ด้านการบริ หารหลักสู ตร
- ด้านสื่ อและนวัตกรรม
- ด้านการวัดผลและประเมินผล
- ด้านการนิเทศภายใน
- ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพือ่ ศึกษา การบริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ซึ่ งในบทนี้กล่าวถึงประชากร เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั การสร้างและการหาคุณภาพเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเสนอตามลําดับดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้งั 8 กลุ่ม
สาระ ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี มีโรงเรี ยนเอกชนสอ นศาสนาอิสลาม
ทั้งหมด 28 โรงเรี ยน ดังนั้นประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 28 คน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรูจํ้ านวน 224 คน รวมประชากรในการวิจยั ทั้งสิ้ นจํานวน 252 คน ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ใช้
ประชากรทั้งหมดในการศึกษาแต่จากการเก็บข้อมูล พบว่า โรงเรี ยน จํานวน 2 โรง มีหวั หน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ดูแลควบ2 กลุ่มสาระ ทําให้จาํ นวนประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มี จํานวน
250 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นตามขอบข่ายงานวิชาการ 6 ด้าน ของ ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ (2549: 8-9)
โดยแบ่งแบบสอบถามเป็ น3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ น
แบบเลือกตอบ (Checklist) ประกอบด้วย
1.1 วุฒิการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและหัวหน้ากลุ่มสาระ การเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น
2 ระดับ คือ
1.1.1 ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
1.1.2 สู งกว่าปริ ญญาตรี
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1.2 ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.2.1 ตํ่ากว่า 5 ปี
1.2.2 ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
1.3 ตําแหน่ง แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.3.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
1.3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริ หารงานวิชาการ ของผูบ้ ริ หาร ในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ จํานวน 40 ข้อ โดยมีขอบข่ายงาน 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
จํานวน 7 ข้อ
2. ด้านการบริ หารหลักสู ตร
จํานวน 7 ข้อ
3. ด้านสื่ อและนวัตกรรม
จํานวน 7 ข้อ
4. ด้านการวัดและประเมินผล
จํานวน 7 ข้อ
5. ด้านการนิเทศภายใน
จํานวน 6 ข้อ
6. ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ
จํานวน 6 ข้อ
โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ เกี่ยวการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี มีลกั ษณะเป็ นแบบเปิ ด
วิธีสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือทีใ่ ช้สาํ หรับการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามการปฏิบตั ิในการบริ หาร
งานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี จํานวน 40 ข้อ โดยมีวธิ ีการสร้าง
และหาคุณภาพของแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้
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1. กําหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวั ตถุประสงค์และ
ขอบเขตของประเด็นที่จะศึกษา
2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การบริ หารงานวิชาการ ของ
ชุมศักดิ์ อินทร์ รักษ์(2549: 37-110) เพือ่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานและเป็ นแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม
3. ศึกษาและรวบรวมข้อความจากแบบสอบถามอื่น ๆ ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเรื่ องที่จะ
ศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุ งให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อไป
4. สร้างข้อความ (Statement) ตามหลักการเขียนข้อความของลิเคิร์ท ให้สอดคล้องกับเรื่ อง
หรื อกระบวนการที่ตอ้ งการศึกษา
5. นําแบบสอบถามการปฏิบตั ิในการบริ หารงา นวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี ที่ได้ไปให้อาจารย์ที่ ปรึ กษาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ รวมทั้ง
ความเหมาะสมของข้อความ จากนั้นปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา
6. นําแบบสอบถามการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชากา รในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี ไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อความกับ
กระบวนการทัง้ 6 ด้านที่ตอ้ งการศึกษาปั ญหาและพิจารณาสิ่ งที่ควรแก้ไปรั
ข บปรุ ง
7. นําแบบสอบถามการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดปั ตตานี ไปหาค่าความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยพิจารณาหาค่าความตรง
ด้วยสู ตรดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับกระบวนการ(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ . 2540: 117)
คัดเลือกแบบสอบถามที่คาํ นวณได้ต้งั แต่ 0.50-1.00 ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 (ดังแสดงในภาคผนวก ค)
8. นําแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งครั้งสุ ดท้าย ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริ หารใน
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 จํานวน 30 คน ที่ไม่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ในครั้งนี้
9. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจให้คะแนน และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach. 1990: 204)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ0.899 (ดังแสดงในภาคผนวก ค)
10. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาจัดพิมพ์แบบสอบถามการปฏิบตั ิ
ในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี ฉบับสมบูรณ์และ
นําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
มีข้ นั ตอนดําเนินงานดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั นําหนังสื อจากภาควิชาการบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถึงผูอ้ าํ นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีท้งั 3 เขต เพื่อขอความร่ วมมือในการรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อลในการวิ
มู
จยั
2. ผูว้ จิ ยั จัดส่ งแบบสอบถาม พร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ไปยังผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน
ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง หลังจากส่ งแบบสอบถามแล้ว ภายใน10 วัน ผูว้ จิ ยั ไปรับแบบสอบถามจากสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานีทั้ง 3 เขต ด้วยตนเอง
3. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนผูว้ จิ ยั ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามแล้วนําผลไปจัดกระทําและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ เมื่อผูว้ จิ ยั จัดกระทําข้อมูลแล้วจึงดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. หาค่าจํานวนและร้อยละ (Percentage) สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในตอน
ที่ 1
2. คํานวณหา ค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เพื่อทราบระดับการปฏิบตั ิใน
การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี แล้วเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์
ประเมิน(ประคอง กรรณสู ตร. 2542: 77) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง1.00 - 1.49 หมายความว่า มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการ
ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง1.50 - 2.49 หมายความว่า มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการ
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง2.50 - 3.49 หมายความว่า มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการ
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง3.50 - 4.49 หมายความว่า มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการ
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง4.50 - 5.00 หมายความว่า มีการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการ
ในระดับมากที่สุด
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3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปัตตานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางการบริ หารและตําแหน่ง แล้วนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปตารางและการบรรยาย
4. รวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการใน
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี มาวิเคราะห์ประมวลผลและสรุ ปเรี ยบเรี ยงเป็ นความ
เรี ยงตามความถี่
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั โดยใช้สูตร
1.1 หาความตรงตามเนื้อหา(Content Validity )โดยใช้สูตร(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 117)
R
IC = ∑
N

เมื่อ IC

∑R

N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับประเด็นหลัก
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละข้อ
แทน จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

1.2 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบัค(ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ. 2536: 171; อ้างอิงจาก Cronbach. 1990: 204)
α=

เมื่อ α
2
Sum s items
2
s Total

2

k  Sum s items
1
−


2
k −1 
s Total


แทน จํานวนข้อคําถามในแบบสอบถาม
แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร ดังนี้
ค่าร้อยละของรายการใด

2536: 126 - 127)

=

จํานวนของรายการนั้น
ความถี่ท้ งั หมด

X 100

2.2 หาค่าเฉลี่ย ประชากร (Mean) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.

µ

เมื่อ µ

∑X
N

X
= ∑
N

แทน คะแนนเฉลี่ยของประชากร
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนประชากรทั้งหมด

2.3 หาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (σ) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2536: 79)
N

σ =
เมื่อ σ
xi
μ

N

แทน
แทน
แทน
แทน

∑ (x
i =1

i

− μ) 2

N

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อ
ค่าเฉลี่ยประชากร
จํานวนประชากร

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
ผูว้ จิ ยั นําเสนอขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้จําแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์การบริ หาร และตําแหน่ง
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ ระดับปฏิบตั ิในการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดปัตตานี ในภาพรวม รายด้านแล ะรายข้ อ ตามขอบข่ายกระบวนงาน 6 ด้าน ได้แก่
ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อและนวัตกรรม ด้านการวัดผล
และประเมินผล ด้านการนิเทศภายใน และด้านการส่ งเสริ มวิชาการ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรี ยบเทียบ การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ตามตัวแปรคือ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การบริ หาร และ
ตําแหน่ง
ตอนที่ 3 รวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะในการการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสูตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร
ด้านสื่ อและนวัตกรรม ด้านการวัดผลและประเมินผลด้านการนิเทศภายใน และด้านการส่ งเสริ มวิชาการ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและแจกแจงความถี่
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้งั 8 กลุ่มสาระ ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี
จํานวน 252 คน พบว่า มีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้ น 250 คน เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จํานวน2 โรงเรี ยน มีการดํารงตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ควบ 2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
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การเรียนรู้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้บริหารและหัวหน้ ากลุ่มสาระ

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผบู้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การบริ หาร และตําแหน่ง โรงเรี ยนที่ใช้ ในการวิจยั ครั้งนี้
จํานวน 250 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 236 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์
ในการบริ หารงานวิชาการ และตําแหน่ง
N = 250
ที่
ตัวแปรที่ศึกษา
จํานวน (คน)
ร้อยละ
1. วุฒิการศึกษา
73.60
184
ปริ ญญาตรี
26.40
66
สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ
32.80
82
น้อยกว่า 5 ปี
67.20
168
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
3. ตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
28
11.20
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
222
88.80

จากตาราง 1 พบว่า ผูบ้ ริ หารและ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ส่ วนใหญ่ มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 184 คน คิดเป็ น ร้อยละ 73.60 รองลงมาสู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน 66 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.40 ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริ หาร
งานวิชาการ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.20 รองลงมาน้อยกว่า 5 ปี
จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อย ละ 32.80 ตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ
11.20 ขณะที่หวั หน้ากลุ่ม-สาระการเรี ยนรู้ จํานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.80
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 วิเคราะห์ ระดับปฏิบัติในการบริหารวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี
ระดับการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัต ตานี
ในภาพรวม รายด้านและรายข้อ ตามขอบข่ายกระบวนงาน 6 ด้าน คือ ด้านหลักสู ตรและการพัฒนา
หลักสู ตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อและนวัตกรรม ด้านการวัดผลและปร ะเมินผล ด้าน
การนิเทศภายใน และด้านการส่ งเสริ มวิชาการ ปรากฏผลดังตาราง 2 – 8
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ในภาพรวม และรายด้าน
ด้าน
ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
ด้านการบริ หารหลักสู ตร
ด้านสื่ อและนวัตกรรม
ด้านการวัดผลและประเมินผล
ด้านการนิเทศภายใน
ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ
รวม

µ
3.57
3.66
3.66
3.74
3.69
3.74
3.68

σ
0.41
0.44
0.43
0.61
0.56
0.63
0.44

ระดับการปฏิบตั ิ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า การบริ หารงาน วิชาการใน โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
จังหวัดปัตตานี ในภาพรวม มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจา รณาเป็ นรายด้าน พบว่า
การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานีทุกด้านมีการปฏิบตั ิอยูใ่ น
ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านการส่ งเสริ มวิชาการมีค่าเฉลี่ยของการ
ปฏิบตั ิ มากที่สุด (µ = 3.74) ส่ วนด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตรมีค่ าเฉลี่ยของการปฏิบตั ินอ้ ย
ที่สุด (µ = 3.57)

68

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
ข้อที่
รายการ
1 การประชุมชี้แจงให้คาํ แนะนําแก่ครู ให้มีความรู ้
ความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย หลักการ โครงสร้าง
ของหลักสู ตร และให้ทุกคนมีส่วนร่ วมใน
การจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
2 การวางแผนการดําเนินงานจัดทําหลักสู ตร
พร้อมทั้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
หลักสู ตร
3 การจัดหาเอกสารหลักสู ตรและคู่มือได้อย่าง
เหมาะสม รวดเร็ ว และเพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร
4 ส่ งเสริ มให้ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
5 ดําเนินปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
6 จัดครู ผสู ้ อนประจํารายวิชาตามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้
เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด
และด้วยความสมัครใจ
7 การเข้าร่ วมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา
รวม

µ

σ

ระดับการปฏิบตั ิ

3.64

0.84

มาก

3.63

0.88

มาก

3.30

0.88

ปานกลาง

3.33

0.88

ปานกลาง

3.69

0.88

มาก

3.79

0.76

มาก

3.63
3.57

0.88
0.41

มาก
มาก

จากตาราง 3 พบว่า การบริ หารงาน วิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปั ตตานี ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ จัดครู ผสู ้ อนประจํารายวิชาตาม
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้และกลุ่มกิจกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนได้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด
และด้วยความสมัครใจ (µ = 3.79) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ การจัดหาเอกสาร
หลักสู ตรและคู่มือได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ ว และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร (µ = 3.30)
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับการบริ หารงาน วิชาการใน โรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านการบริ หารหลักสู ตร
ข้อที่
ข้อความ
1 ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับหลักสู ตร ความต้องการของผูเ้ รี ยนและ
ท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
2 การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสู ตรสถานศึกษา และการนําหลักสู ตรไปใช้
ให้ผปู ้ กครองทราบอย่างต่อเนื่อง
3 การนิเทศติดตาม กํากับ การใช้หลักสู ตรของ
ครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
4 แต่งตั้งคณะทํางานในการประเมินผลการใช้
หลักสู ตรได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
5 การวางแผนร่ วมกับครู ผสู ้ อนในการนําหลักสู ตร
สถานศึกษาไปใช้
6 ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยน โดยยึด
มาตรฐานผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
รวม

µ

σ

ระดับการปฏิบตั ิ

3.82

0.78

มาก

3.67

0.85

มาก

3.39

0.85

ปานกลาง

3.69

0.77

มาก

3.50

0.87

มาก

3.87
3.66

0.77
0.44

มาก
มาก

จากตาราง 4 พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี ด้านการบริ หารหลักสู ตร ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี ด้านการ
บริ หารหลักสู ตร ทุกข้อมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ยกเว้นข้อการนิเทศติดตาม กํากับ การ
ใช้หลักสู ตรของครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่องและส มํ่าเสมอ มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ส่ งเสริ มให้ครู ผสู้ อนประเมินผูเ้ รี ยน โดยยึดมาตรฐานผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
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(µ = 3.87) ขณะที่ขอ้ ที่มีคา่ เฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ การนิเทศติดตาม กํากับ การใช้หลักสู ตรของ
ครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ(µ = 3.39)
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารงาน วิชาการใน โรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านสื่ อและนวัตกรรม
ข้อที่
ข้อความ
1 สนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรมและประชุม
เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ
2 จัดให้มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ท่ีทนั สมัยและเพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยน
3 สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการ
4 กําหนดนโยบายเพือ่ กระตุน้ การใช้ส่ื อและ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย เช่น
การใช้ส่ื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)
5 การจัดให้มีการประเมินผลการใช้ส่ื อและ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
6 ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดทําสื่ อและนวัตกรรม
การเรี ยนที่หลากหลาย โดยคํานึงถึง
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
7 จัดหาสื่ อและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ครู ผสู ้ อน
เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปและ
อินเตอร์ เน็ต
รวม

µ

σ

ระดับการปฏิบตั ิ

3.62

0.85

มาก

3.70

0.87

มาก

3.70

0.88

มาก

3.39

0.83

ปานกลาง

3.83

0.77

มาก

3.83

0.77

มาก

3.56
3.66

0.85
0.43

มาก
มาก

จากตาราง 5 พบว่า การบริ หารงาน วิชาการในโรงเรี ยนเอกชน สอนศาสนาอิสล าม
จังหวัดปัตตานี ด้านสื่ อและนวัตกรรม ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ระดับการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี ด้านสื่ อและ
นวัตกรรม ทุกข้อมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ยกเว้นข้อกําหนดนโยบายเพื่อกระตุน้ การใช้
สื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย เช่น การใช้ส่ื อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) มีการปฏิบตั ิ
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อยูใ่ นระดับปานกลางซึ่ งข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด คือการจัดให้มีการประเมินผลการใช้ส่ื อและ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจั ดทําสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนที่หลากหลาย
โดยคํานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน(µ = 3.83) ขณะที่ขอ้ ที่มคี ่าเฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือกําหนด
นโยบายเพื่อกระตุน้ การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย เช่น การใช้ส่ื อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน(CAI) (µ = 3.39)
ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านการวัดผลและประเมินผล
ข้อที่
ข้อความ
1 ส่ งเสริ มการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2 การจัดให้มีการรายงานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ให้ผปู ้ กครองทราบทุกเดือน
3 การส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับวิธีการวัดผล การประเมินผล
อย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
4 สนับสนุนให้ครู มีการมีการวัดผลประเมินผล
เป็ นระยะ ๆ ทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และ
หลังเรี ยน เพื่อนําไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ให้มีคุณภาพ
5 จัดให้มีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรี ยน
เพือ่ พิจารณาการเลื่อนและซํ้าชั้นของนักเรี ยน
ได้อย่างเหมาะสม
6 ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยนโดยยึด
มาตรฐานผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
7 การสนับสนุนให้ครู วเิ คราะห์ผลสัมฤทธิ์ ผลการ
เรี ยนทุกกลุ่มทุกชั้น และนําผลไปปรับปรุ ง
กาเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
รวม

µ

σ

ระดับการปฏิบตั ิ

3.84

0.75

มาก

3.64

0.86

มาก

3.80

0.74

มาก

3.60

0.84

มาก

3.82

0.76

มาก

3.70

0.82

มาก

3.81
3.74

0.76
0.61

มาก
มาก
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จากตาราง 6 พบว่า การบริ หารงาน วิชาการใน โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม
จังหวัดปัตตานี ด้านการวัดผลและประเมินผลในภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ระดับการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
ด้านการวัดผลและประเมินผล ทุกข้อ มีการปฏิบตั ิ อยู่ ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ย
การปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ส่ งเสริ มการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
(�
µ = 3.84) ขณะทีข่ อ้ ทีม่ ีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ สนับสนุนให้ครู มีการมีการวัดผลประเมินผล
เป็ นระยะ ๆ ทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนเพื่อนําไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ
(µ = 3.60)
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารงาน วิชาการใน โรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านการนิเทศภายใน
ข้อที่
ข้อความ
1 ประชุมชี้แจง หลักการ วางแผนการดําเนินงานและ
วิธีปฏิบตั ิในการนิเทศภายในแก่ครู
2 ความเป็ นผูน้ าํ ในการนิเทศภายใน และสร้างความเข้าใจในบทบาทระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ ับการนิเทศ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน เพื่อดําเนินการ
นิเทศภายในตามกระบวนการนิเทศอย่างเหมาะสม
4 สนับสนุนให้มีการนิเทศกัลยาณมิตร
5 สนับสนุนให้มีการเลือกกิจกรรมนิเทศให้ดีและ
เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
ได้แก่ การเยีย่ มชั้นเรี ยน การสังเกตการสอน
การให้คาํ ปรึ กษา ฯลฯ
6 สนับสนุนให้มีการนําผลการนิเทศไปพัฒนา
การเรี ยนการสอนของครู และผูเ้ รี ยน
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
รวม

µ

σ

ระดับการปฏิบตั ิ

3.84

0.76

มาก

3.58

0.85

มาก

3.81
3.70

0.76
0.87

มาก
มาก

3.62

0.92

มาก

3.60
3.69

0.85
0.57

มาก
มาก

จากตาราง 7 พบว่า การบริ หารงานวิชาการใน โรงเรี ยน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี ด้านการนิเทศภายใน ภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
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พบว่า ระดับการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านการนิเทศ
ภายใน ทุกข้อ มีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับม ากเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ
ประชุมชี้แจง หลักการ วางแผนการดําเนินงานและวิธีปฏิบตั ิในการนิเทศภายในแก่ค(�
รูµ =�
3.84) ขณะที่
ข้อทีม่ ีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือความเป็ นผูน้ าํ ในการนิเทศภายใน และสร้างความเข้าใจในบทบาท
ระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ ับการนิเทศ(�
µ = 3.58)
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริ หารงาน วิชาการใน โรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ
ข้อที่
ข้อความ
1 การจัดหานวัตกรรมที่ทนั สมัยหรือมุมหนังสื อ
ภายในห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าของผูเ้ รี ยนและครู
2 การจัดสรรงบประมาณแก่หอ้ งสมุดให้เพียงพอ
และใช้จ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3 จัดหาหนังสื อ เอกสารสิ่ งพิมพ์ และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4 ส่ งเสริ มให้มีการจัดบรรยากาศของห้องสมุดที่
เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการค้นคว้า
อยูเ่ สมอ
5 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่ง
การจัดการเรี ยนการสอน เช่น การจัด
นิทรรศการ การประกวดผลงานนักเรี ยน
6 การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุด
เมื่อสิ้ นภาคเรี ยนและสิ้ นปี การศึกษาอย่างมี
ระบบ
รวม

µ

σ

ระดับการปฏิบตั ิ

3.82

0.74

มาก

3.65

0.86

มาก

3.80

0.78

มาก

3.56

0.86

มาก

3.83

0.77

มาก

3.80
3.74

0.77
0.63

มาก
มาก

จากตาราง 8 พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ มีการปฏิบตั ิในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ระดับการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชน สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี
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ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ ทุกข้อมีการปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิ
มากที่ สุด คือ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ใช้หอ้ งสมุด เป็ นแหล่งการจัดการเรี ยนการสอน เช่น การจัด
นิทรรศการ การประกวดผลงานนักเรี ยน (µ�
= 3.83)
��ขณะทีข่ อ้ ทีม่ ีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ
ส่ งเสริ มให้มีการจัดบรรยากาศของห้องสมุดที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนและการค้นคว้าอยูเ่ สมอ
(µ�
=�
3.56)
2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ เปรียบเทียบ ระดับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีจําแนกตามตัวแปรปรากฏผลดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห์เพือ่ เปรี ยบเทียบ การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัด ปัตตานี ในภาพรวม รายด้านและรายข้อ ตามขอบข่ายกระบวนงาน 6 ด้าน คือ
หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสูตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อและนวัตกรรม ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ด้านการนิเทศภายใน และด้านการส่ งเสริ มวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึ กษา รายละเอียด
ปรากฏดังตาราง9
ตาราง 9 เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
จําแนกตามวุฒิการศึกษาในภาพรวม และรายด้าน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ด้าน
หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตร
สื่ อและนวัตกรรม
การวัดผลและประเมินผล
การนิเทศภายใน
การส่ งเสริ มวิชาการ
รวม

ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า
µ
σ ระดับ
3.55 0.40 มาก
3.62 0.42 มาก
3.65 0.42 มาก
3.71 0.61 มาก
3.67 0.56 มาก
3.71 0.64 มาก
3.65 0.43 มาก

สู งกว่าปริ ญญาตรี
µ
σ ระดับ
3.63 0.44 มาก
3.76 0.48 มาก
3.69 0.46 มาก
3.84 0.62 มาก
3.76 0.59 มาก
3.85 0.60 มาก
3.75 0.47 มาก

จากตาราง 9 พบว่า ระดับการปฏิบตั ิงานใน การบริ หารงาน วิชาการ ของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ น
ระดับมาก แต่เมื่อ พิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิท้งั ในภาพรวมและรายด้านจะเห็นได้วา่ ผู ้ บริ หารและ
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หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หาร
และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานีในภาพรวม รายด้านและรายข้อ ตามขอบข่ายกระบวนงาน6 ด้าน คือ
ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อและนวัตกรรม ด้านการวัดผล
และประเมินผล ด้านการนิเทศภายใน และด้านการส่ งเสริ มวิชาการจําแนกตามประสบการณ์การทํางาน
ผลปรากฏดังตาราง10
ตาราง 10 เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
จําแนกตามประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการโดยภาพรวม และรายด้าน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ด้าน
หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตร
สื่ อและนวัตกรรม
การวัดผลและประเมินผล
การนิเทศภายใน
การส่ งเสริ มวิชาการ
รวม

น้อยกว่า 5 ปี
µ
σ ระดับ
3.56 0.41 มาก
3.67 0.38 มาก
3.67 0.42 มาก
3.78 0.55 มาก
3.71 0.53 มาก
3.80 0.57 มาก
3.69 0.40 มาก

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
µ
σ ระดับ
3.58 0.42 มาก
3.65 0.47 มาก
3.65 0.44 มาก
3.72 0.64 มาก
3.68 0.59 มาก
3.71 0.66 มาก
3.67 0.47 มาก

จากตาราง10 พบว่า ระดับการปฏิบตั ิงานในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี จําแนกตาม ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ริ ายด้าน จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรูท้ ่ีมีประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการนอ้ ยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หาร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ท่ีมี ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปเกือบทุก
ด้าน ยกเว้นด้านหลักสู ตรและพัฒนาหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ที่มี
ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิ ต่าํ กว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่มประสบการณ์
ี
ในการบริ หารงานวิชาการ
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

76

2.2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานีในภาพรวม รายด้านและรายข้อ ตามขอบข่ายกระบวนงาน6 ด้าน คือ
ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อและนวัตกรรม ด้านการวัดผล
และประเมินผล ด้านการนิเทศภายใน และดา้ นการส่ งเสริ มวิชาการ จําแนกตามตําแหน่ง ผลดังตาราง
11
ตาราง 11 เปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี
จําแนกตามตําแหน่ง โดยภาพรวม และรายด้าน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ด้าน
หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตร
สื่ อและนวัตกรรม
การวัดผลและประเมินผล
การนิเทศภายใน
การส่ งเสริ มวิชาการ
รวม

µ
3.80
3.85
3.71
3.78
3.90
3.71
3.79

ผูบ้ ริ หาร
σ
0.62
0.60
0.61
0.57
0.58
0.64
0.53

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ระดับ
µ
σ
3.54 0.41
มาก
3.63 0.44
มาก
3.65 0.43
มาก
3.74 0.61
มาก
3.67 0.57
มาก
3.75 0.63
มาก
3.66 0.43
มาก

จากตาราง 11 พบว่า ระดับการปฏิบตั ิงานในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี จําแนกตาม ตําแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
มาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตทัั ิ ้ งในภาพรวมและรายด้าน จะเห็นได้วา่ เกือบทุกด้าน ผูบ้ ริ หาร มี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ยกเว้นด้านการส่ งเสริ มวิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระมีการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หาร
ตอนที่ 3 รวบรวมปัญหาและข้ อเสน อแนะในการบริหารงาน วิชาการในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
การรวบรวมปั ญหาและข้อเสนอแนะการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปั ตตานี ในด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร ด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อ
และนวัตกรรม ด้านการวัดผลและปร ะเมินผล ด้านการนิเทศภายใน และ ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ
จากแบบสอบถามในตอนที3่ โดยการเรี ยงลําดับความสําคัญเป็ นรายข้อ ในแต่ละด้านจากแบบสอบถาม
ทีไ่ ด้รับคืน 250 ฉบับ มีครู และผูบ้ ริ หาร แสดงความคิดเห็น รวม 97 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 38.80
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ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน โดยแสดงค วามคิดเห็นมีท้งั ที่ตอบทุกข้อ และตอบบางข้อ โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและแจกแจงความถี่ ดังตาราง 12 และ 13
ตาราง 12 ปั ญหาการบริ หารงาน วิชาการใน โรงเรี ยน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
จําแนกเป็ นรายด้าน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชน สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
ด้ านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
ครู ไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทําหลักสู ตรอย่างแท้จริ ง
บุคลากรไม่เพียงพอและขาดแคลนในบางสาระการเรี ยนรู ้
การจัดทําหลักสู ตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ขาดการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสู ตร
ผูบ้ ริ หารขาดความเข้าใจและความต่อเนื่องในการพัฒนาหลักสู ตร
ด้ านการบริหารหลักสู ตร
สถานการณ์ความไม่สงบทําให้โรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้ไม่เต็มที่
บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าในในการนําหลักสู ตรไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ขาดการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
ขาดการประชาสัมพันธ์การใช้หลักสู ตรให้ผปู ้ กครองได้รับทราบ
ขาดการจัดการที่ดี
ด้ านสื่ อและนวัตกรรม
ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอ
ครู ขาดความรู ้ในการใช้สื่อนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
มีงบประมาณในการบริ หารอย่างจํากัด
โรงเรี ยนมีส่ื อและนวัตกรรมที่ทนั สมัยยังไม่เพียงพอ
ครู ขาดความรู ้ในการจัดทําและผลิตสื่ อ
ด้ านการวัดและประเมินผล
ครู ขาดความเข้าใจในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
เครื่ องมือวัดไม่ครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
การวัดและประเมินผลไม่เป็ นระบบ
เอกสารที่ใช้และแบบ ปพ.ต่าง ๆ ซํ้าซ้อน
รู ปแบบการวัดผลไม่หลากหลาย

ความถี่
24
18
12
8
6
22
16
12
10
5
26
18
14
9
8
21
17
13
6
5
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ตาราง 12 (ต่อ)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
ด้ านการนิเทศ
ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ
ขาดการวางแผนในการดําเนินการนิเทศ
การนิเทศไม่เป็ นไปตามปฏิทินการนิเทศ
ผูน้ ิเทศไม่มีทกั ษะทําให้ขาดความเชื่อมันในตัวผูน้ ิเทศ
ขาดการนําผลการนิเทศไปพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
ด้ านการส่ งเสริมวิชาการ
ผูป้ กครองนักเรี ยนไม่เห็นความสําคัญของการศึกษา
ครู ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องกิจกรรมส่ งเสริ มหลักสู ตร
ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ค่อยให้ความร่ วมมือในงานวิชาการของโรงเรี ยน
งบประมาณมีอย่างจํากัด
ห้องสมุดมีหนังสื อยังไม่หลากหลาย

ความถี่
24
17
12
11
7
21
15
8
6
4

จากตาราง 12 พบว่า ผูบ้ ริ ห ารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้เสนอปัญหาในการ
บริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงั หวัดปัตตานี ดังนี้
1. ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ครู ไม่เข้าใจใน
กระบวนการจัดทําหลักสู ตรอย่างแท้จริ ง รองลงมา คือ มีบุคลากรไม่เพียงพอและขาดแคลนในบางสาระ
การเรี ยนรู้
2. ด้านการบริ หารหลักสู ตร ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ สถานการณ์ความไม่สงบทําให้
โรงเรี ยนจัดการเรี ยนรู ้ รองลงมา คือ บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าในในการนําหลักสู ตรไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้
3. ด้านสื่ อและนวัตกรรม ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ โรงเรี ยนมีหอ้ งคอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอรองลงมา คือครู ขาดความรู ้ในการใช้สื่อนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี
4. ด้านการวัดและประเมินผล ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ครู ขาดความเข้าใจในการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริ งรองลงมา คือเครื่ องมือวัดไม่ครอบคลุมผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
5. ด้านการนิเทศภายใน ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ
รองลงมา คือขาดการวางแผนในการดําเนินการนิเทศ
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6. ด้านการส่ งเสริ มวิชาการ ปั ญหา ที่มีความถี่มากที่ สุ ด คือ ผูป้ กครองนักเรี ยนไม่เห็น
ความสําคัญของการศึกษารองลงมา คือครู ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องกิจกรรมส่ งเสริ มหลักสู ตร
ตาราง 13 ข้อเสนอแนะในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
จําแนกเป็ นรายด้าน
ที่
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ข้อเสนอแนะในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ด้ านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
ส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาให้มาก
ควรจัดสัมมนา อบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั ครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรให้ผปู ้ กครองให้มากขึ้น
ผูบ้ ริ หารควรติดตามการจัดทําและการพัฒนาหลักสู ตร
ด้ านการบริหารหลักสู ตร
ควรให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร
ควรให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
ศึกษานิเทศก์ควรเข้ามามีส่วนร่ วมในการนิเทศติ ดตามการใช้หลักสู ตร
ควรจัดสรรบุคลากรให้ครบทุกสาขาวิชาเอก
ด้ านสื่ อและนวัตกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทําสื่ อและนวัตกรรม
จัดหาสื่ ออิเลคทรอนิคส์ สื่ อคอมพิวเตอร์ และ สื่ อ ICT ให้มากขึ้น
ควรวางแผนการบริ หารงบประมาณให้ดี
หน่วยงานเบื้องบนควรให้การสนับสนุนรายหัวให้มากกว่าเดิม
ด้ านการวัดและประเมินผล
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือการวัดและประเมินผล
จัดทําคู่มือการวัดและประเมินผลให้เป็ นของโรงเรี ยน
ติดเทศติดตามการวัดและประเมินผลอย่างต่ อเนื่อง
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ กครอง เพื่อน ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการประเมินให้มากขึ้น

ความถี่
27
25
12
5
23
19
15
8
28
18
7
6
25
19
14
7
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ตาราง 13 (ต่อ)
ที่
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ข้อเสนอแนะในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ด้ านการนิเทศภายใน
ควรมีการวางแผนการปฏิบตั ิและจัดทําคู่มือการนิเทศ
นําผลการนิเทศไปปรับปรุ งพัฒนางานด้านการจัดการเรี ยนรู ้
จัดอบรมฝ่ ายวิชาการเพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการนิเทศ
ประชุมครู เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
ด้ านการส่ งเสริมวิชาการ
อบรมครู ฝ่ายวิชาการ และจัดศึกษาดูงานโรงเรี ยนดีเด่น
จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้มีความหลากหลายสําหรับนักเรี ยน
เพิม่ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนในกิจกรรมชุมนุมให้เป็ นชุมนุมทางวิชาการให้มากขึ้น
จัดห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ท่ีสมบูรณ์และครบวงจร

ความถี่
28
17
15
9
22
16
11
5

จากตาราง 13 พบว่า ผูบ้ ริ ห ารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้เสนอข้อเสนอแนะ
ในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี ดังนี้
1. ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตรข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด คือ ควรส่ งเสริ ม
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาให้มาก รองลงมา คือ จัดสัมมนา อบรมเชิง
ปฏิบตั ิการให้กบั ครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการบริ หารหลักสู ตร ข้อเสนอแนะ ที่มีความถี่มากที่สุด คือ ควรให้มีการอบรม
เกี่ยวกับการใช้หลักสู ตรรองลงมา คือควรให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านสื่ อและนวัตกรรม ข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด คือ จัดอบรมเชิงปฏิบ ั ติการ
ในการจัดทําสื่ อและนวัตกรรม รองลงมา คือ จัดหาสื่ ออิเลคทรอนิคส์ สื่ อคอมพิวเตอร์ และ สื่ อ ICT
ให้มากขึ้น
4. ด้านการวัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด คือ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือการวัดและประเมินผลรองลงมา คือจัดทําคู่มือการวัดและประเมินผลให้เป็ น
ของโรงเรี ยน
5. ด้านการนิเทศภายใน ข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สดุ คือ ควรมีการวางแผนการปฏิบตั ิ
และจัดทําคู่มือการนิเทศรองลงมา คือนําผลการนิเทศไปปรับปรุ งพัฒนางานด้านการจัดการเรี ยนรู ้
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6. ด้านการส่ งเสริ มหลักสู ตร ข้อเสนอแนะที่มีความถี่มากที่สุด คือ จัดให้มีการอบรมครู ฝ่าย
วิชาการ และจัดศึกษาดูงานโรงเรี ยนดีเด่นรองลงมา คือ จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้มีความหลากหลาย
สําหรับนักเรี ยน

บทที่ 5
การสรุ ป การอภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี สามารถสรุ ปสาระสําคัญของการวิจยั ได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี 6 ด้าน คือ ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตรด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อและ
นวัตกรรม ด้านวัดผลและประเมินผล ด้านนิเทศภายใน
และด้านส่ งเสริ มวิชาการ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปั ตตานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ
และตําแหน่ง
3. เพือ่ ศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะ ในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ได้กาํ หนดขอบเขตของเนื้อหา เกี่ยวกับ การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานีซึ่ งยึดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นาฐน 6 ด้าน คือ
ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตรด้านการบริ หารหลักสู ตร ด้านสื่ อและนวัตกรรม ด้านการวัดผล
และประเมินผล ด้านการนิเทศภายใน และด้านการส่ งเสริ มวิชาการ โดยประชากรที่ใช้ ได้แก่
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ท้งั 8 กลุ่มสาระ ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จังหวัดปั ตตานี มีโรงเรี ยนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามทั้งหมด 28 โรงเรี ยน ดังนั้นประชากร
ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จํานวน 28 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จํานวน 224 คน
รวมประชากรในการวิจยั ทั้งสิ้ น จํานวน 252 คน ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ใช้ประชากรทั้ งหมดในการศึกษา
กําหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ และตําแหน่ง
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ส่ วนตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการปฏิบตั ิการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี ทําการเก็บรวบรวมข้อมู ลระหว่าง
เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2550
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนํามา วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยการหาค่า จํานวนและร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ส่ วน ปัญหาและข้ อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการ
บริ หารงานวิชาการ ในโรงเรี ยนเอก ชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี มาวิเคราะห์ ความถี่ และ
สรุ ปเรี ยบเรี ยงเป็ นความเรี ยงตามความถี่
การสรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้สามารถสรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ระดับปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปั ตตานี พบว่า ภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการวัดผลและประเมินผล และ
ด้านการส่ งเสริ มวิชาการมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั มิ ากที่สุด ส่ วนด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตรมี
ค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุดซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านนั้น พบว่าด้านการวัดผลและประเมินผลข้อที่
มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ จัดครู ผสู ้ อนประจํารายวิชาตามก ลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถความถนัด และด้วยความสมัครใจ ด้านการ
บริ หารหลักสู ตร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ส่ งเสริ มให้ครู ผสู้ อนประเมินผูเ้ รี ยน โดยยึด
มาตรฐานผูเ้ รี ยนเป็ นหลักด้านสื่ อและนวัตกรรมข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ การจัดให้มีการ
ประเมินผลการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดทําสื่ อและนวัตกรรม
การเรี ยนที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ด้านการนิเทศภายใน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ประชุมชี้แจง หลักการ วางแผนการดําเนินงานและวิธีปฏิบตั ิในการนิเทศภายในแก่
ครู และด้านการส่ งเสริ มวิชากา ร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ใช้
ห้องสมุดเป็ นแหล่งการจัดการเรี ยนการสอน เช่น การจัดนิทรรศการ
การประกวดผลงานนักเรี ยน
2. การเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปั ตตานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบ
การณ์ในการบริ หารงานวิชาการและตําแหน่งมีดงั นี้
2.1 วุฒิการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิงานในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปั ตตานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อ พิจารณาค่าเฉลี่ย
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การปฏิบตั ิท้ งั ในภาพรวมและรายด้าน จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาปริ ญญาตรีหรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
2.2 ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ พบว่า ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ท่ีมีประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการต่างกัน มี ระดับการปฏิบตั ิงานในการบริ หารงาน
วิชาการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานีในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิรายด้าน จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรูท้ ี่มีประสบการณ์ใน
การบริ หารงานวิชาการนอ้ ยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าผบู ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ที่มีประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านหลักสู ตรและพัฒนา
หลักสู ตร ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรูที้ ่มีประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการนอ้ ยกว่า
5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิ ตํ่ากว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มี ประสบการณ์ในการ
บริ หารงานวิชาการต้งั แต่ 5 ปี ขึ้นไป
2.3 ตําแหน่ง พบว่า ตําแหน่งต่างกันมีระดับการปฏิบตั ิ การบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ทัิ ้งในภาพรวมและรายด้าน จะเห็นได้วา่ เกือบทุกด้าน ผูบ้ ริ หารมีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบตั ิสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ยกเว้นด้านการส่ งเสริ มวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรูม้ ี
การปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หาร
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี
3.1 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการตามทั ศนะของ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานีพบว่า ปัญหาที่มีความถี่สูงสุ ดในแต่ละ
ด้าน คือ ครู ไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทําหลักสู ตรอย่างแท้จริ งสถานการณ์ความไม่สงบทําให้โรงเรี ยน
จัดการเรี ยนรู ้ไม่เต็มที่ โรงเรี ยนมีหอ้ งคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอ ครู ขาดความเข้าใจใน
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ และผูป้ กครองนักเรี ยนไม่เห็น
ความสําคัญของการศึกษา
3.2 ข้อเสนอแนะการบริ หารงานวิชาการตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี พบว่ข้า อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุ ดใน
แต่ละด้าน คือ ควรส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาให้มากควรให้มี
การอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทําสื่ อและนวัตกรรม จัดอบรมเชิง
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ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือการวัดและประเมินผลควรมีการวางแผนการปฏิบตั ิและจัดทําคู่มือ
การนิเทศและจัดให้มีการอบรมครู ฝ่ายวิชาการ และจัดศึกษาดูงานโรงเรี ยนดีเด่น
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ องการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ
สลามจังหวัดปั ตตานี
ผูว้ จิ ยั นํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดังนี้
1. ระดับปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปั ตตานี พบว่า ภาพรวมและรายด้ าน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการวัดผลและประเมินผล
และด้านการส่ งเสริ มวิช าการ มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ิมากที่สุด ส่ วนด้านหลักสู ตรและการพัฒนา
หลักสู ตรมีค่าเฉลี่ยของการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญมี แก้วห้าประการ (2540:
บทคัดย่อ ) ที่ ศึกษาการปฏิบตั ิงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้ปฏิบตั ิงานวิชาการ โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และระดับการปฏิบตั ิส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นงานหลักสู ตรและการนําหลักสู ตรไปใช้
งานวัสดุประกอ บหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน ที่ได้ปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง ในทํานอง
เดียวกันกับงานวิจยั ของ วัฒนา มโนจิตร (2540: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนประถมศึกษา มีการ
ปฏิบตั ิในระดับมากทุกด้าน ผลการวิจยั ที่เป็ นเช่นนี้เป็ นเพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาตนเองในด้านการบริ หารโรงเรี ยน โดยเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรแ
ละระดับ
บัณฑิตศึกษาทาง การบริ หารการศึกษา อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิ การโดยสํานักพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาร่ วมกับสํานักผูต้ รวจราชการประจําเขตตรวจที12่ ได้จดั โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริ หารตามหลักสู ตรผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอก ชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกโรงเรี ยน และจะต้องทําข้อตกลงร่ วมกันกับสํานัก บริ หาร
ยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 12 โดยนําประเด็นข้อตกลงร่ วมกันไปพัฒนาสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักบริ หารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยังจัด
โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในต่างประเทศ เช่น มาเลเซี ย สิ งค์โปร อินโดนีเซี ย ออสเตรเลีย
เป็ นต้น เพื่อนํามิติใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงในด้านการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาให้กบั ผูบ้ ริ หาร
ทางการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จากเหตุผลดังกล่าวจึงทําให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานบริ หารวิชาการและตระหนักในความสําคัญในการปฏิบตั ิงานบริ หาร
วิชาการซึ่ งสอดคล้องกับอุทยั บุญประเสริ ฐ(2540: 25) กล่าวถึง ความสําคัญของงานวิชาการว่า เป็ นงาน
หลักเป็ นงานที่ใหญ่ที่สุดของระบบเป็ นงานที่เป็ นหัวใจของสถานศึ กษา และมีหลักสู ตรซึ่งเป็ นส่ วน
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สําคัญของงานวิชาการที่จะตอบสนอง และสนับสนุนงานวิชาการได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และ
ยัง
สอดคล้องกับ พิชยั เสงี่ยมจิตต์ (2542: 4) ได้กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการมีความสําคัญอย่างยิง่ และ
จัดเป็ นงานหลักในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษางนี
ทั้ เพราะการจัดการศึกษาเป็ นการวางพื้นฐาน
ในการพัฒนาคนให้สามารถแสวงหาความรู ้ ก้าวทันโลก สามารถปรับตัวอยูไ่ ด้ในสังคมอย่างมีความสุ ข
สถาบัน การศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุเจตนารมณ์ที่กาํ หนดจะต้องสามารถจัดการบริ หาร
วิชาการให้มีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อพิจารณาจากที่กล่าวมาจึงน่าจะเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้การปฏิบตั ิงานบริ หาร
วิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ปฏิบตั ิงานบริ หารวิชาการใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ปั ตตานี จําแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ และตําแหน่งสามารถอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
2.1 วุฒิการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิงานในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัด
ปั ตตานี ในระดับมาก เหมือนกันทั้ง ในภาพรวมและรายด้าน แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิ งาน
วิชาการ ทั้งในภาพรวมและรายด้านจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทวุี่มฒี ิ
การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ทั้งนี้เพราะว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มี
วุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญา ตรี ได้รับการฝึ กฝนจากกระบวนการเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้น จึงทําให้มี
เทคนิค ทักษะในการปฏิบตั ิงานวิชาการเพิ่มขึ้นสอดรับกับ สมชาย คําปลิว (2549: 55) ได้ศึกษาบทบาท
การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อําเภอราศีไศล จังหวัดศรี
สะเกษ พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกัน โดยครู ท่ีมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความคิดว่า
ผูบ้ ริ หารมีบทบาทในการบริ หารงานวิชาการทุกด้านมากกว่า ครู ที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโทนั้น ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐาน ทั้งนี้ครู ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโท ได้ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู้และ
พัฒนาตนเองในระดับสู งได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีและทันสมัยมากกว่าครู ที่มวุี ฒิการศึกษา ปริ ญญา
ตรี ดังนั้นจึงอาจมีความคิดเห็นว่าสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารดําเนินการอยูย่ งั ไม่ดีเท่าที่ควรและสอดคล้องกับ ธนรัชต์
บุรีสูงเนิน (2544: บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตภาคตะวันออก ผลการวิจยั
พบว่า การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และการบริ หารงาน
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ.05 เมื่อจําแนกตามวุฒิทางการศึกษาแต่ขดั แย้งกับการศึกษา

87

ของสมศักดิ์ ด่านเดชา (2544: บทคัดย่อ) ที่ได้ทาํ การศึกษาทักษะการบริ หารงานและประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการ
บริ หารงานและประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะของหัวหน้าฝ่ าย
วิชาการที่ปฏิบตั ิงานซึ่งมีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้เป็ นเพราะว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามทุกโรงเรี ยนมีการแข่งขันกันทางวิชาการ ที่ทางโร
งเรี ยนมีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ครู
ทุกคนได้รับ การพัฒนาอย่า งจริ งจัง ซึ่ งจะส่ งผ ลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้กบั นักเรี ยนที่สูงขึ้น ทําให้
ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระเ ห็ นความสําคัญ และตระหนักถึงแนวทาง
การปฏิบตั ิทางวิชาการให้มีประสิ ทธิ ภาพทําให้โรงเรี ยนได้รับการพัฒนาสู งสุ ด สอดคล้องกับ ชุมศักดิ์
อินทร์รักษ์ (2549: 2) หน้าที่ของโรงเรี ยน คือ การให้บริ การทางวิชาการ ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ทาง
วิชาการโดยทํางานร่ วมกับ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ไปพร้อมๆ กับครู ผูส้ อน กระตุน้ เตือนให้
คําแนะนําและประสานงานให้ครู ผสู ้ อนทุกคนทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในด้านการสอน การ
วิจยั และการบริ การวิชาการ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ตําแหน่งผู้ บริ หารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในปั จจุบนั ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อ 6 ว่าด้วยผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ต้องมีมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วชิ าชีพ
ผูบ้ ริ หาร จึงจําเป็ นต้องพัฒนาตนเอง โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หารเข้ารับการพัฒนาในวิชาชีพได้ทุกระบบทุกประเภททําให้ผู ้ บริ หารสามารถนําความรู ้มาใช้
ประโยชน์ในการบริ หารวิชาการได้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน ต้อง
ปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายใต้ระเบียบ และนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การเดียวกัน ดังนั้น
ถึงแม้วา่ ผูบ้ ริ หารจะมีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกัน แต่การปฏิบตั ิงานบริ หารวิชาการในภาพรวมยังคงเป็ นไปใน
แนวเดียวกัน มีความคิดเห็นแตกต่างบ้างในบางกรณี
2.2 ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ พบว่า ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ท่ีมี ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ ต่างกัน มี ระดับการปฏิบตั ิงานในการบริ หาร
งานวิชาการของโ รงเรี ยนเอกช นสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เหมือนกัน ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ เนื่องมาจาก การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามเป็ นการทํางานที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือกันทุกฝ่ ายอย่างเข้มข้นเพื่อคุณภาพด้านการบริ หารงาน
วิชาการคือเป้ าหมายสู งสุ ดของการศึกษาในโรงเรี ยน ดังนั้นประสบการณ์การทํางานของผูบ้ ริ หารและ
หัวหน้ากลุ่มสาระจะมากหรื อน้อยนั้น ไม่ได้เป็ นตัวชี้วดั ที่สาํ คัญในการบริ หารงานวิชาการซึ่งสอดคล้อง
กับ สมศักดิ์ ด่านเดชา (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาทักษะการบริ หารงานและประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาจังหวัดยะลา พบว่า ทักษะการบริ หารงานและประสิ ทธิ ภาพ
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การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนตามทัศนะของหัวหน้าฝ่ ายวิชาการที่ปฏิบตั ิงานในขนาด
โรงเรี ยน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในตําแหน่งที่ต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งปั จจุบนั
กระทรวงศึกษาธิ การได้มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผบู ้ ริ หารได้มีการพัฒนาตนเอง หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันสนับสนุนให้มีการจัดอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารทําให้ผบู ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทประสบการณ์
ี่มี
ในการ
บริ หารงานวิชาการต่างกัน มีระดับการปฏิบตั ิงานในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานีในภาพรวมและรายด้าอยู
น ใ่ นระดับเดียวกัน
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิรายด้าน จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรูท้ ่ีมีประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการนอ้ ยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หาร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่มปี ระสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เกือบทุก
ด้าน ยกเว้นด้านหลักสู ตรและพัฒนาหลักสู ตร ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยน รู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการน้อยกว่า 5 ปี มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิ ต่าํ กว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที่มปี ระสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการต้ งั แต่ 5 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากด้านการ
พัฒนาหลักสู ตรต้องอาศัยความรู ้ และความชํานาญการเฉพาะ ซึ่ งผู ้ บริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการตั้งแต่5 ปี ขึ้นไป อาจเคยอบรม และลงมือปฏิบตั ทํิ าให้
มีความชํานาญในการปฏิบตั ิมากกว่าผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรูท้ ี่มีประสบการณ์ในการ
บริ หารงานวิชาการ น้อยกว่า 5 ปี สอดรับกับปัญหา การบริ หารงานวิชาการในงานวิจยั ของ จุฑารัตน์
อินทะแสน (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนนําร่ องการ
ใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ เขตการศึกษา5 พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสู ตร ผูท้ ่ีมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรของแต่ละ
โรงเรี ยนยังไม่มีความรู ้ความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดทํา
หลักสู ตร
2.3 ตําแหน่ง พบว่า ตําแหน่งต่างกันมีระดับการปฏิบตั ิ การบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากเหมือนกัน
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้เป็ นเพราะว่า ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา บุคลากรทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงผูบ้ ริ หารเองต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
การศึกษา โดยยอมรับว่ างานวิชาการเป็ นงานที่สาํ คัญที่สุดของโรงเรี ยนดังนั้นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาทั้งหลายจึงต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการของตนเองและสถานศึกษาที่
ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสอดคล้องกับคํากล่าวของชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2549: 2) ที่กล่าวว่าผูบ้ ริ หาร
ทุกคนควรรับผิดชอบงานวิชาการเป็ นอันดับแรก เพราะหน้าที่ของสถานศึกษา คือ การให้บริ การทาง
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วิชาการด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้ตาํ แหน่งต่างกันมีระดับการปฏิบตั ิการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานีในภาพรวมและรายด้อยู
านใ่ นระดับมากเหมือนกัน
แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิทั้งในภาพรวมและรายด้าน จะเห็นได้วา่ เกือบทุก
ด้าน ผูบ้ ริ หาร มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ยกเว้นด้านการส่ งเสริ มวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีการปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้มี
บทบาทหน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มวิชาการ
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้พิจารณา ตําแหน่ง ตามความถนัดของแต่ละคน จึงทําให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มี
ค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิดา้ นการส่ งเสริ มวิชาการสู งกว่าผูบริ้ หาร สอดรับกับทฤษฎีของฟาโยล(เสนาะ ติเยาว์.
2543: 47-48) ที่กล่าวว่า หนึ่งในหลักการบริ หาร คือ การแบ่งงานกันทําตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
แต่ละคน ซึ่ งผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อาจมีความเชี่ยวชาญในบางเรื่ องที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะการส่ งเสริ มวิชาการ ที่เป็ นงานเฉพาะด้านของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
3.1 ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการตามทัศนะของ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานีพบว่า ปัญหาที่มีความถี่สูงสุ ดในแต่ละด้าน
คือ ครู ไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทําหลักสู ตรอย่างแท้จริ ง สถานการณ์ความไม่สงบทําให้โรงเรี ยนจัด
การเรี ยนรู ้ไม่เต็มที่ โรงเรี ยนมีหอ้ งคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอ ครู ขาดความเข้
าใจในการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ และผูป้ กครองนักเรี ยนไม่เห็น
ความสําคัญของการศึกษา
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการตามทัศนะของ
ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปั ตตานี พบว่า
ปั ญหาที่มีความถี่สูงสุ ดในแต่ละด้าน คือ ครู ไม่เข้าใจในกระบวนการจัดทําหลักสู ตรอย่างแท้จริ ง อาจเป็ น
เพราะว่า หลักสู ตรมีการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่น ภายในประเทศ
และต่างประเทศมีแนวทางแก้ปัญหาได้โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตเชิ
ร ญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู ้เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสู ตรอย่างทัว่ ถึง และเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกัน ส่ วนปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบทําให้โรงเรียนจัดการเรี ยนรู ้ไม่เต็มที่ อาจเนื่องมาจากบาง
โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยงจึงทําให้มีการจัดการเรี ยนการสอนไม่เต็มที่ แนวทาง แก้ไขอาจให้นกั เรี ยน
เรี ยนโดยใช้ชุดการสอน หรื อเรี ยนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) ซึ่ งนักเรี ยนสามารถเรี ยนเองได้ที่
บ้านในช่วงที่มีสถานการณ์ความไม่สงบ หรื อบุคลากร ครู ไม่สามารถมาปฏิบตั ิการสอนได้ ส่ วนปั ญหา
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เรื่ องโรงเรี ยนมีหอ้ งคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอนั้น อาจเนื่องมาจากโรงเรี ยนยังขาด
งบประมาณ ส่ วนครู ขาดความเข้าใจในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง ขาดความต่อเนื่องในการ
นิเทศนั้น อาจเนืองมาจาก
่
ครู ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอย่างแท้จมีริ งครู ไม่
ครบชั้นและครู มีนอ้ ยจึงทําให้ครู ตอ้ งทํางานหลายด้าน ไม่มีเวลาพอที่จะมานิเทศภายในกันเองได้อย่าง
สมบูรณ์ มีแนวทางแก้ไขปั ญหาตามลําดับ คือ แต่งตั้งผูม้ ีความรู ้เป็ นคณะทํางาน จัดทําปฏิทินปฏิบตั ิงาน
และจัดลําดับความสําคัญของงาน ส่ วนผูป้ กครองนักเรี ยนไม่เห็นความสําคัญของการศึกษานั้น สาเหตุ
อาจเนื่องมาจากผูป้ กครองยังขาดความตระหนักในเรื่ องของการศึกษา มีแนวทางในการแก้ไขปั ญหา คือ
ควรมีการส่ งเสริ มให้ชุมชน ผูป้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรให้
มากขึ้น
3.2 ข้อเสนอแนะการบริ หารงานวิชาการตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปั ตตานี พบว่ข้าอเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุ ดใน
แต่ละด้าน คือ ควรส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาให้มากควรให้มี
การอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทําสื่ อและนวัตกรรม จัดอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการสร้างเครื่ องมือการวัดและประเมินผลควรมีการวางแผนการปฏิบตั ิและจัดทําคู่มือ
การนิเทศและจัดให้มีการอบรมครู ฝ่ายวิชาการ และจัดศึกษาดูงานโรงเรีนดีย เด่น
ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่าปั จจุบนั โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปั ตตานี ยังขาดการประสานความร่ วมมือกับชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการจัดทําหลักสู ตร
อย่างแท้จริ ง อีกทั้งยังขาดโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตรอย่าวถึ
งทัง่ ส่ งผลให้
มีสื่อและนวัตกรรมการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดปั ตตานี ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร มีการจัดหาเอกสารหลักสู ตรและคู่มือ
ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ ว และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิ
น้อยที่สุด ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควร มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
หลักสู ตร พร้อมทั้งสํารวจความต้องการเอกสารหลักสู ตร คู่มือ และ จัดหาเอกสารหลักสู ตร รวมทั้ง
คู่มือการใช้หลักสู ตรให้เพียงพอกับความต้องการของครู ให้มากขึ้น
1.2 จากผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปั ตตานี ด้านการบริ หารหลักสู ตร การนิเทศติดตาม กํากับ การใช้หลักสู ตรของครู ผสู ้ อนอย่า ง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ มี ค่า เฉลี่ย การปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด ดังนั้นโรงเรี ยนควร ค้นหาแนวทาง ด้วย
0

0
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กระบวนการวิจยั เพื่อ ให้ การกํากับ นิเทศติ ดตามการใช้หลักสู ตรของครู ผสู ้ อนในทุกกลุ่มสาระ
มีความต่อเนื่อง และกําหนดหรื อจัดทําแผนการนิเทศภายในของครู วชิ าการที่มีปฏิทินการนิเทศ และ
แผนการนิเทศติดตามนําไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
1.3 จากผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปั ตตานี ด้านสื่ อและนวัตกรรม โรงเรี ยนกําหนดนโยบายเพือ่ กระตุน้ การใช้ส่ื อและนวัตกรรม
การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย เช่น การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
ดังนั้นทางโรงเรี ยนต้องมีกระบวนการกระตุน้ ให้ครู ผสู้ อนผลิตสื่ อช่วยสอนที่ทนั สมัย โดยอาจกําหนด
เป็ นนโยบายหรื อวาระเร่ งด่วน หรื อมุ่งเน้นและส่ งเสริ มให้ครู ทาํ วิจยั รวมถึงจัดหาสื่ อ นวัตกรรมที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมาเผยแพร่ ให้ครู ผสู ้ อนใช้สาํ หรับการเรี ยนการสอนมากขึ้น
1.4 จากผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม
จังหวัดปั ตตานี ด้านการวัดผลและประเมินผล โรงเรี ยนสนับสนุนให้ครู มีการวัดผลประเมินผลเป็ น
ระยะ ๆ ทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน เพื่อนํา ไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มี
คุณภาพ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด ดังนั้นโรงเรี ยนควรกําหนดหรื อบรรจุเป็ นข้อระเบียบของการวัด
และประเมินผลโดยให้ครู ผสู้ อนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีการวัดและประเมินผล
ทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเ รี ยน ซึ่ งจะทําให้ครู ผสู ้ อนสามารถนําผลการวัดและการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพได้
1.5 จากผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปั ตตานี ด้านการนิเทศภายในเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าํ ในการนิเทศภายใน และสร้างความเข้าใ จ
ในบทบาทระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ ับการนิเทศมีค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรูควรแสดงบทบาทของความเป็
้
นผูน้ าํ ในการนิเทศภายในให้ชดั เจนกําควร
หนดให้
มีการปฏิบตั ิการนิเทศภายในที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งควรอบรมให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศเทศภายใน เพืนํ่อาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องตรงกัน
1.6 จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการปฏิบตั ิงานใน การบริ หารงานวิชาการ ของ
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี จําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน และอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิท้งั ในภาพรวมและรายด้านจะ
เห็นได้วา่ ผูบ้ ริ หารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าเฉลี่ยการ
ปฏิบตั ิสูงกว่าผูบ้ ริ หาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่มีวุ ฒิการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี ดังนั้นเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัด
ปั ตตานี ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้ครู ในโรงเรี ยนพัฒนาตนเองให้มีวฒ
ุ ิการศึกษาในระดับสู งขึ้น
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2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ควรทําการวิจยัเปรี ยบเทียบสภาพปั ญหาการดําเนินงาน
บริ หารวิชาการระหว่างโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
2.2 ควรทําการวิจยั และพัฒนา รู ปแบบที่เหมาะสมในการฝึ กอบรมหลักสู ตรและพัฒนา
หลักสู ตรของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี เพือ่ นํามาใช้แก้ปัญหาความไม่เข้าใจ
ในกระบวนการจัดทําหลักสู ตรของการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 ควรทํางานวิจเยั รื่ อง ทักษะการบริ หารวิชาการที่ส่งผลต่ประสิ
อ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล
ของการบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี
2.4 ควรทําการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการแบบมีส่วนร่ วของ
ม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี เพื่อค้นหารู ปแบบที่เหมาะสมในการบริ หารจัดการ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. นายสมสวัสดิ์ ราชแก้ว

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านสะกํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2. นายอาฟฟาน เจะเตะ

ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

3. นายชัรฟุดดีน หะยี

ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 2
อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

4. นายหมัดอาหลี จิตสวัสดิ์

ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนสายบุรีอิสลามวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 3
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

5. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์

ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยนสายบุรีอิสลามวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปั ตตานี เขต 3
อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
คําชี้แจง สําหรับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามชุดนี้มีท้งั หมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม 2มี ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี
ทั้งหมด 40 ข้อ ตามแนวทางการพัฒนางานวิชาการ 6 ด้าน คือ
1. ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
จํานวน
7
ข้อ
2. ด้านการบริ หารหลักสู ตร
จํานวน
7
ข้อ
3. ด้านสื่ อและนวัตกรรม
จํานวน
7
ข้อ
4. ด้านวัดผลและประเมินผล
จํานวน
7
ข้อ
5. ด้านนิเทศภายใน
จํานวน
6
ข้อ
6. ด้านส่ งเสริ มวิชาการ
จํานวน
6
ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
2. กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ทุกตอน ตามสภาพที่ท่านเห็นว่าเป็ นจริ ง
ทั้งนี้เพือ่ ให้การวิจยั ครั้งนี้มีความสมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุ ด
3. การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อตําแหน่งหน้าที่ของท่านแต่ประการใด
ข้อมูลทั้งหมดผูว้ จิ ยั จะเก็บไว้เป็ นความลับ และนําไปใช้ในเฉพาะการวิจยั ครั้งนี้เท่านั้น
ขอขอบคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

นิเพาซาน วาบา
(นายนิเพาซาน วาบา)
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง
เกี่ยวกับตัวท่าน
1. วุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
( ) ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์ในการบริ หารงานวิชาการ
( ) น้อยกว่า 5 ปี
( ) ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
3. ตําแหน่ง
( ) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
( ) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดปัตตานี
คําชี้แจง

โปรดพิจารณาข้อความในแต่ละข้อโดยละเอียด แล้วทําเครื่ องหมาย/ ลงในช่องระดับคะแนน
ที่ตรงกับระดับปฏิบตั ิในการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน โดยกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเป็ น
5 ระดับ ซึ่ งมีความหมาย ดังนี้
5 หมายถึง การปฏิบตั ิในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การปฏิบตั ิในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง การปฏิบตั ิในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง การปฏิบตั ิในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง การปฏิบตั ิในการบริ หารงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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ข้ อที่
1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

งาน/กิจกรรมทีผ่ ้บู ริหารปฏิบัติ
1. ด้ านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
การประชุมชี้แจงให้คาํ แนะนําแก่ครู ให้มีความรู ้ความ
เข้าใจในจุดมุ่งหมาย หลักการ โครงสร้างของ
หลักสู ตร และให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา
การวางแผนการดําเนินงานจัดทําหลักสู ตร พร้อมทั้ง
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
การจัดหาเอกสารหลักสู ตรและคู่มือได้อย่างเหมาะสม
รวดเร็ ว และเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
ส่ งเสริ มให้ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
ดําเนินปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
จัดครู ผสู ้ อนประจํารายวิชาตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ ความถนัด และด้วยความสมัครใจ
การเข้าร่ วมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา
2. ด้ านการบริหารหลักสู ตร
ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตร ความต้องการของผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น โดย
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสู ตรสถานศึกษา และการนําหลักสู ตรไปใช้ให้
ผูป้ กครองทราบอย่างต่อเนื่อง
การนิเทศติดตาม กํากับ การใช้หลักสู ตรของครู ผสู ้ อน
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

การปฏิบัติในการบริหาร
5 4 3 2 1
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งาน/กิจกรรมทีผ่ ้บู ริหารปฏิบัติ

11

แต่งตั้งคณะทํางานในการประเมินผลการใช้หลักสู ตร
ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ
การวางแผนร่ วมกับครู ผสู ้ อนในการนําหลักสู ตร
สถานศึกษาไปใช้
ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยน โดยยึดมาตรฐาน
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยน โดยยึดมาตรฐาน
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
3. ด้ านสื่ อและนวัตกรรม
สนับสนุนให้ครู เข้ารับการอบรมและประชุมเกี่ยวกับ
การผลิตและการใช้สื่อ
จัดให้มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยน
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
กําหนดนโยบายเพือ่ กระตุน้ การใช้ส่ื อและนวัตกรรม
การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย เช่น การใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)
การจัดให้มีการประเมินผลการใช้ส่ื อและนวัตกรรม
การเรี ยนการสอน
ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนจัดทําสื่ อและนวัตกรรมการเรี ยนที่
หลากหลาย โดยคํานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน
จัดหาสื่ อและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ครู ผสู้ อน เช่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ต

12
13
14

15
16
17
18

19
20
21

การปฏิบัติในการบริหาร
5 4 3 2 1
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ข้ อที่
22
23
24

25

26
27
28

29
30
31
32

งาน/กิจกรรมทีผ่ ้บู ริหารปฏิบัติ
4. ด้ านวัดผลและประเมินผล
ส่ งเสริ มการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
การจัดให้มีการรายงานผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้
ผูป้ กครองทราบทุกเดือน
การส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับวิธีการวัดผล การประเมินผลอย่างทัว่ ถึงและ
สมํ่าเสมอ
สนับสนุนให้ครู มีการมีการวัดผลประเมินผลเป็ นระยะ
ๆ ทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน เพื่อ
นําไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ
จัดให้มีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรี ยน เพื่อพิจารณา
การเลื่อนและซํ้าชั้นของนักเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
ส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนประเมินผูเ้ รี ยนโดยยึดมาตรฐาน
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
การสนับสนุนให้ครู วเิ คราะห์ผลสัมฤทธิ์ ผลการเรี ยน
ทุกกลุ่มทุกชั้น และนําผลไปปรับปรุ งการเรี ยน
การสอนอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
5. ด้ านนิเทศภายใน
การประชุมชี้แจง หลักการ วางแผนการดําเนินงาน
และวิธีปฏิบตั ิในการนิเทศภายในแก่ครู
ความเป็ นผูน้ าํ ในการนิเทศภายใน และสร้างความเข้าใจ
ในบทบาทระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ ับการนิเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน เพือ่ ดําเนินการนิเทศ
ภายในตามกระบวนการนิเทศอย่างเหมาะสม
สนับสนุนให้มีการนิเทศกัลยานิมิตร

การปฏิบัติในการบริหาร
5 4 3 2 1
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งาน/กิจกรรมทีผ่ ้บู ริหารปฏิบัติ

33

สนับสนุนให้มีการเลือกกิจกรรมนิเทศให้ดีและ
เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
ได้แก่ การเยีย่ มชั้นเรี ยน การสังเกตการณ์สอน การให้
คําปรึ กษา ฯลฯ
สนับสนุนให้มีการนําผลการนิเทศไปพัฒนาการเรี ยน
การสอนของครู และผูเ้ รี ยนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
6. ด้ านส่ งเสริมวิชาการ
การจัดหานวัตกรรมที่ทนั สมัยหรื อมุมหนังสื อภายใน
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าของผูเ้ รี ยนและครู
การจัดสรรงบประมาณแก่หอ้ งสมุดให้เพียงพอและใช้
จ่ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จัดหาหนังสื อ เอกสารสิ่ งพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ส่ งเสริ มให้มีการจัดบรรยากาศของห้องสมุดที่เอื้อต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนและการค้นคว้าอยูเ่ สมอ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ใช้หอ้ งสมุดเป็ นแหล่ง
การจัดการเรี ยนการสอน เช่น การจัดนิทรรศการ
การประกวดผลงานนักเรี ยน
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานห้องสมุด เมื่อสิ้ น
ภาคเรี ยนและสิ้ นปี การศึกษาอย่างมีระบบ

34

35
36
37

38
39

40

การปฏิบัติในการบริหาร
5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม
1. ด้านหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
ปั ญหา
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. ด้านการบริ หารหลักสู ตร
ปั ญหา
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. ด้านสื่ อและนวัตกรรม
ปั ญหา
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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4. ด้านวัดผลและประเมินผล
ปั ญหา
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. ด้านนิเทศภายใน
ปั ญหา
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. ด้านส่ งเสริ มวิชาการ
ปั ญหา
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

112

ภาคผนวก ค
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
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ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

∑R

ค่า IOC

4
5
4
4
4
4
3
4
5
3
3
5
3
3
4
4
4
4
5
4
5
4
4
5

0.80
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
0.60
0.80
1.00
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
0.80
0.80
0.80
0.80
1.00
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ดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบสอบถามการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี
ข้อที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40

คนที่ 1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
+1

คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
+1
+1
+1
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

**ความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ 0.899
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.899

N of Items
40

∑R

ค่า IOC

4
3
5
3
3
3
4
5
4
5
3
5
4
5
5

0.80
0.60
1.00
0.60
0.60
0.60
0.80
1.00
0.80
1.00
0.60
1.00
0.80
1.00
1.00
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทาํ งาน
ตําแหน่งปั จจุบนั

นายนิเพาซาน วาบา
4 กันยายน 2513
ปั ตตานี ประเทศไทย
สถาบันราชภัฏยะลา
ปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุ ขศึกษา, 2542
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา, 2555
ศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปัตตานี
ศาลากลางจังหวัดปั ตตานี
รองหัวหน้าศูนย์อาํ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปัตตานี

