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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 12) เพื่อพัฒนา 

รปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนือตอนล่าง 1 และ 3) เพ่ือประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ด�าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา

องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิาร งานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด กลุม่จงัหวดั

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการสัมภาษณ์ 

ผูบ้รหิารและหวัหน้าฝ่ายวชิาการ จ�านวน 10 คน และใช้แบบสอบถามความเหมาะสมขององค์ประกอบของ

รูปแบบการบริหารงานวิชาการสอบถามผู้บริหารและครู จ�านวน 336 คน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 ด้วย

การสนทนากลุม่โดยผูท้รงคุณวฒุ ิจ�านวน 10 คน และ 3) ประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จากการประเมินของ 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 15 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1)  องค์ประกอบของรูปแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 

ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
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3) ด้านการนิเทศการศึกษา 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และ 8) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย

 3)  การประเมนิรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

ค�าส�าคัญ: รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ABSTRACT

The purpose of this research were 1) to study the component of academic  

administrative model for schools under the provincial administrative organization in North 

Eastern provincial cluster of under part I 2) to develop an academic administrative model 

for schools under the provincial administrative organization in North Eastern provincial 

cluster of under part I and 3) to evaluate an academic administrative model for schools 

under the provincial administrative organization in North Eastern provincial cluster of under 

part I. The research procedure comprised of 3 steps : 1) to study the component of  

academic administrative model for schools under the provincial administrative organization 

in North Eastern provincial cluster of under part I based on relevant documents and  

related research, including by interviewing administrator and head of academic section for 

10 persons and questionnaires with administrators and teachers, totally 336 persons. 

2)  to develop an academic administrative models for schools under the provincial 

administrative organization in North Eastern provincial cluster of under part I based on the 

focus group discussion of experts 10 persons. 3) to evaluate an academic administrative 

models for schools under the provincial administrative organization in North Eastern pro-

vincial cluster of under part I based on the evaluation of experts 15 persons.

 The findings were as follow:

 1.  The components of academic administrative model for schools under the 

provincial administrative organization in North Eastern provincial cluster of under part I 

comprised of 8 major elements were 1) learning process development 2) measurement, 
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evaluation and credit transfer of learning results 3) educational supervision 4) school 

curriculum development 5) media, innovation and educational technology development 

6) research for educational quality development 7) internal quality assurance system  

development and 8) learning resources development

 2.  The development of academic administrative model for schools under the 

provincial administrative organization in North Eastern provincial cluster of under part I 

found that the expert consensus opinion confirmed the academic administrative model 

for schools under the provincial administrative organization in North Eastern provincial 

cluster of under part I comprised of 8 major elements and 69 minor elements.

 3.  The evaluation of academic administrative model for schools under the 

provincial administrative organization in North Eastern provincial cluster of under part I 

found that the developed model was appropriate, possible and beneficial at most.

Keywords : The Academic Administrative Model for School.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นการเปล่ียนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมการ

ผลิตไปสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีความร่วมมือ และในเวลา

เดียวกันก็มีการแข่งขันกัน รวมท้ังด้านการศึกษา และเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอด เวลาจนเกิดการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจไปยังท้องถ่ินและหน่วยปฏิบัติการมากข้ึน ในลักษณะการ 

กระจายอ�านาจให้โรงเรียนและท้องถิ่น มีอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบสูงข้ึน ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง ในสังคมไทย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง รวมทั้งระบบราชการ ทั้งนี้ระบบ

การศึกษามีการปฏิรูปการบริหารหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 283 ก�าหนดให้มีกฎหมายก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมาตรา 49 และมาตรา 289 ก�าหนดว่า  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความ

ต้องการภายในท้องถิน่น้ัน และเข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาอบรมของรฐั โดยค�านงึถึงความสอดคล้อง

และระบบการศกึษาของชาต ิส่วนพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 41 และมาตรา 42 

ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ก�าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายใน

ท้องถิ่น[2]

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด�าเนินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด 

หลักว่าผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เรียนมีความส�าคัญที่สุด 



Vol.4 No.1 January - June 2015280

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก�าลังของชาติ

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น

พลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ ทรงเป็นประมขุ มคีวามรูแ้ละ

ทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคต ิทีจ่�าเป็นต่อการศกึษาต่อ การประกอบอาชพีและการศกึษาตลอดชวีติ โดยมุ่ง

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพแต่

จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยในหลาย 

กลุ่มสาระวิชาต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 50 ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องใช้การประสานความร่วมมือกันหลายฝ่าย 

หน่วยปฏิบัติที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพพัฒนาผู้เรียนโดยตรง คือ สถานศึกษา การที่สถาน

ศึกษา จะสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ต้องอาศัยระบบบริหารจัดการที่ดี กระบวนการส�าคัญที่

จะส่งผลให้ได้ระบบบรหิารจดัการทีด่ไีด้ คอื การบรหิารวชิาการ ซึง่งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบรหิาร

สถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จาก

ผลงานทางวชิาการ เนือ่งจากงานวชิาการเกีย่วข้องกบัหลกัสตูร การจดัโปรแกรมการศกึษา และการจดัการ

เรยีนการสอนซึง่เป็นหวัใจของสถานศกึษา และเกีย่วข้องกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและบคุลากรทกุระดบัของ

สถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วจัิยในฐานะครผููส้อนและปฏบัิติงานวชิาการในโรงเรยีนสงักัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด จึงมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 เพือ่ให้ได้รปูแบบการบรหิารงาน

วิชาการที่เหมาะสมส�าหรับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และน�าไปเป็นแนวทางในการบริหาร

งานวิชาการต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรียนสงักดัองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. เพ่ือประเมนิรูปแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักลุม่

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปเป็น 

กรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1
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3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ  
และองค์ประกอบของรูปแบบ    
การบริหารงานวิชาการ 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทาง 
การบริหารการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบ          
การบริหารงานวิชาการ 
และสอบถามความเหมาะสม    

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
 1)  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
 2)  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน 
 3)  ด้านการนิเทศการศึกษา 
 4)  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 5)  ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ

การศึกษา 
 6)  ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7)  ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน

รูปแบบการบริหารงานวชิาการของโรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

การพัฒนาร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) และการประเมินรปแบบ โดยผ้ทรงคณวฒิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. วิธีด�าเนินการวิจัย 

การด�าเนินการวิจัยเป็นลักษณะวิธีการวิจัย แบบผสมผสาน (Mix Method Research) ซึ่งมี  

3 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วน

จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วน

จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วยแบบประเมิน

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 

1. ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2. น�าหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่ขอความอนเุคราะห์

เก็บรวบรวมข้อมูลตามหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

3. ท�าการรวบรวมแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบประเมินที่ได้กลับคืนมาจากกลุ่ม

ตัวอย่างหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์

4. น�าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ

7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 

2. การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามโดยหาค่าสถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

8. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการ มี 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย และสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะของ

องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดั

ภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียน

สงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 ในภาพรวมมีความเหมาะสม 

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกองค ์

ประกอบ เรียงล�าดับองค์ประกอบตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

2) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3) ด้านการนิเทศการศึกษา 4) ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ด้านการวิจัยเพื่อ
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พฒันาคณุภาพการศึกษา 7) ด้านการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา และ 8) ด้านการพฒันา

แหล่งเรียนรู้ 

2.  ผลการพฒันารปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนในสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 

กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1 ผูว้จิยัพฒันาร่างรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 10 ท่านได้ตรวจสอบยืนยันรับรอง และมีข้อเสนอแนะ 

เพิม่เตมิเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ผูวิ้จยัได้ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุ ิได้รปูแบบการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย รายละเอียดดังนี้

 องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย 

9 องค์ประกอบย่อย ดังน้ี 1) จัดระบบโครงสร้างสถานศกึษาให้รองรบัการจดัระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

2) ก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ด�าเนินการพัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษา 5) ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 6) จัดท�า

รายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 7) ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและ 

หน่วยงานต้นสงักดัในการปรบัปรงุพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 8) ประสานความร่วมมอื

กับส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินสถานศึกษา และ 

9) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 องค์ประกอบหลกัที ่2 ด้านการวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอนผลการเรยีนประกอบด้วย 10 

องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) ก�าหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 2) ก�าหนด

ระเบียบหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน 3) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือแนว

ปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล 4) แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียน 5) ส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการวัดผลและประเมินผล 6) สร้างเครื่องมือและก�าหนดวิธีการ

วดัผลและประเมนิผล 7) ส่งเสรมิให้ครดู�าเนนิการวดัผลและประเมนิผลทีห่ลากหลาย เป็นระยะ ๆ  8) ก�ากบั

ติดตามการวัดผลและประเมินผลเป็นระยะๆ 9) ประเมินเครื่องมือวัดผลและประเมินผล และ 10) พัฒนา

เครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

 องค์ประกอบหลักท่ี 3 ด้านการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  

1) จดัระบบการนเิทศงานวิชาการ 2) แต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศงานวชิาการ 3) จดัท�าแนวปฏบิตักิารนเิทศ

งานวิชาการ 4) จัดท�าปฏิทินการนิเทศงานวิชาการ 5) อบรมครูให้มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการนิเทศงาน

วชิาการ 6) ด�าเนนิการนเิทศงานวชิาการด้วยรปูแบบทีห่ลายหลาย เหมาะสมกบัสถานศกึษา 7) ประเมนิผล

การนเิทศงานวชิาการในสถานศกึษา 8) พฒันาระบบการนเิทศงานวชิาการในสถานศกึษา และ 9) ประสาน

ความร่วมมือหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศงานวิชาการในถานศึกษา

 องค์ประกอบหลกัที ่4 ด้านการวจัิยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ

ย่อย ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 2) สร้างความ
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ตระหนักให้แก่ครูในการท�าวิจัยในชั้นเรียน 3) อบรมการท�าวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ครู 4) ส่งเสริมให้ครูจัดท�า

วิจัยในชั้นเรียน 5) ก�ากับ ติดตามการจัดท�าวิจัยในช้ันเรียน 6) ประสานความร่วมมือในการวิจัยกับสถาน

ศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน 7) เผยแพร่ผลงานการวิจัยกับสถานศึกษา 

บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอื่น และ 8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษากับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอื่น

 องค์ประกอบหลักที่ 5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะห์ความจ�าเป็นในการใช้สื่อการเรียนรู้

2)  ศกึษา วเิคราะห์ความจ�าเป็นในการใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 3) อบรมพฒันาครเูกีย่วกบัการ

ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม 4) จัดให้มีศูนย์สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม 5) จัดหาสื่อการเรียนรู ้

ที่เหมาะสม 6) จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม 7) เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีความ

เหมาะสม มคีวามหลากหลาย 8) ประเมนิคณุภาพของสือ่และเทคโนโลยทีีเ่ลอืกใช้อย่างเป็นระบบ 9) ศกึษา

ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม และ 10) ก�ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นระยะ และสม�่าเสมอ

 องค์ประกอบหลกัที ่6 ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบย่อย 

ดงันี ้1) ศกึษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสตูรแกนกลาง 2) ศกึษาสภาพความต้องการของชมุชน 3) อบรมบคุลากร

เก่ียวกับการพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา 4) จดัท�าโครงสร้างหลกัสตูรสถานศกึษา 5) น�าหลกัสตูรสถานศกึษา

ไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน 6) ตดิตามการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา 7) ประเมนิผลการใช้หลกัสตูรสถาน

ศึกษา และ 8) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 องค์ประกอบหลักที่ 7 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบย่อย 

ดังนี้ 1) วิเคราะห์และก�าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ 2) จัดเนื้อหาสาระ

ที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ 3) ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) จัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม 5) จัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 6) ก�าหนดวิธีการประเมินผล

การเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 7) ส่งเสริมให้ครูจัดท�าแผนการเรียนรู้ 8) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ และ 9) จัดให้มีการก�ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน 

 องค์ประกอบหลักที่ 8 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  

1) ส�ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 2) จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและใน

ชุมชน 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 4) ประเมินผลการใช้

แหล่งเรยีนรูท้ั้งในสถานศกึษาและในชมุชน 5) ปรบัปรงุและพฒันาแหล่งการเรยีนรูท้ัง้ในสถานศกึษาและใน

ชุมชนให้เกิดองค์ความรู้ และ 6) เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน

3.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีความเหมาะสม ความเป็น 

ไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งรายด้านและภาพรวม เมื่อเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเหมาะสม ตามล�าดับ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

9. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบซึ่งสามารถน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

1.  จากผลการศกึษาองค์ประกอบของรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนสงักดัองค์การ 

บรหิารส่วนจงัหวดั กลุม่จังหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 โดยการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

การบริหารงานวิชาการ การสัมภาษณ์เชิงลึก และสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะขององค์ประกอบ ท�าให้ได้

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย ในส่วนของ

องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียน ด้านการนเิทศการศกึษา ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ด้านการพฒันาสือ่ นวตักรรม 

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษา และด้านการพฒันาแหล่งเรยีนรู ้สอดคล้องกบั กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 

ได้ก�าหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 8 งาน และสอดคล้องกับ ภารดี อนันต์นาวี ได้ก�าหนดขอบข่าย/ภารกิจ

การบรหิารงานวชิาการไว้ 12 ด้าน ซึง่กระทรวงศกึษาธกิาร ได้เสนอว่า การบรหิารงานวชิาการเป็นส่วนหนึง่

ของการบรหิารการศกึษา ส�าหรบัผูม้บีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารได้สนบัสนนุส่งเสรมิให้โรงเรยีนจดักจิกรรม

การเรียนการสอนให้บรรลจุดุมุ่งหมายของหลกัสตูรทกุฉบับทีเ่กีย่วข้องอย่างมปีระสทิธภิาพ งานวชิาการเป็น

งานที่มุ่งเป็นงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น จะต้องมีกิจกรรมการเรียนการสอนใน 

ชั้นเรียนในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ และ ปรียาพร 

วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็น

ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ เนื่องจาก 

งานวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจ

ของสถานศึกษา และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะ

เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น ทั้งนี้ Van Miller กล่าวว่า วิชาการเป็นหัวใจของ

สถานศึกษาและที่ส�าคัญมากที่สุด ได้แก่ การจัดโปรแกรมการสอนและการปฏิบัติตามโปรแกรมรวมทั้งการ

วัดผลเพื่อที่จะได้ติดตามการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการในการสอน

2.  จากผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 โดยการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 

ได้รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย ซึ่งสอดคล้องกับ ปริชาติ 

ชมชืน่ ได้ท�าการศึกษารปูแบบการบรหิารงานวชิาการแบบมส่ีวนร่วมของชมุชนทีม่ปีระสทิธผิลในสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา มีองค์ประกอบของรูปแบบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) หลักการ 

2) จุดมุ่งหมาย 3) กลไกการด�าเนินการ 4) การด�าเนินการ 5) การประเมินผล และ 6) เงื่อนไขความส�าเร็จ 

โดยรูปแบบประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ 7 องค์ประกอบหลัก 63 องค์ประกอบย่อย 

และองค์ประกอบผู้ที่มีส่วนร่วม 8 องค์ประกอบหลัก 57 องค์ประกอบย่อย และสอดคล้องกับ คัมภีร์ สุดแท้ 

ได้ท�าการศึกษาการพฒันารปูแบบการบรหิารงานวชิาการส�าหรบัโรงเรียนขนาดเลก็ ผลการวจิยั พบว่า การ
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พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 2 องค์ประกอบหลัก 17 องค์ประกอบ

ย่อย คอื องค์ประกอบหลกัที ่1 ขอบข่ายการบรหิารงานวชิาการส�าหรับโรงเรยีนขนาดเลก็ ม ี11 องค์ประกอบ

ย่อย และองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาการบริหาร งานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มี 6 องค์

ประกอบย่อย

3.  จากผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั กลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง 1 พบว่า รปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังรายด้านและภาพรวม สอดคล้องกับ เพชริน  

สงค์ประเสรฐิ[13] ได้ท�าการศกึษาการพฒันารปูแบบการบรหิาร งานวชิาการโดยยดึหลกัการท�างานเป็นทมีใน

สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ผลการวจิยัพบว่า การประเมินรูปแบบการบรหิารงานวชิาการโดยยดึหลกัการท�างาน

เป็นทมีในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานหลงัจากการทดลอง ยนืยนัรปูแบบการบรหิารงานวชิาการโดยยดึหลกัการ

ท�างานเป็นทีม 4 องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นว่ามีความเป็นไปได้และเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ส่วน คัมภีร์ 

สุดแท้ ได้ท�าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย 

พบว่า ผลการประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความมีประโยชน์ของรูปแบบ โดยรวมและ 

รายด้านทุกด้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และ วภิา ทองหง�า ได้ท�าการศกึษารูปแบบการบรหิารงานวชิาการของ

โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผลการยนืยนัรปูแบบการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีน

สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง  

และใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย และยังสอดคล้องกับ ปริชาติ ชมชื่น 

ได้ท�าการศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีประสิทธิผล ในสถานศึกษา  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้  

และความเป็นประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหมาะสม  

ความเป็นไปได้ ด้านเงื่อนไขความส�าเร็จและความเป็นประโยชน์ในด้านกลไกการด�าเนินการอยู่ในระดับ 

มากที่สุด

10 ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการไปใช้พัฒนาการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาในสังกัดซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน

 1.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรน�ารปูแบบการบริหารงานวชิาการไปใช้ในการบรหิารงานวชิาการ

ของโรงเรียนโดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

 1.3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรน�ารปูแบบการบรหิารงานวชิาการไปใช้ในสถานศกึษาเพ่ือสร้าง

แนวปฏบิตักิารบรหิาร งานวชิาการทีเ่ป็นระบบสามารถปฏบิตัไิด้จรงิและเกดิประสทิธผิลในด้านการบรหิาร

งานวิชาการ
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1  ควรศกึษารปูแบบการบรหิารงานด้านอืน่ ๆ  ของสถานศกึษาหรืออาจศกึษาองค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

 2.2  ควรศึกษาประสิทธิผลหรือความพึงพอใจในการน�ารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ไปใช้

ในสถานศึกษา

 2.3  ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดอื่น
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