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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร 
งานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาออกแบบ 
การวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จำนวน 38  คนและกลุ่มที่สอง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สำหรับสนทนากลุ่ม จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานวิชาการ และ 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมิน
ความสอดคล้องของร่างรูปแบบ และ 2) แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบชั่วคราว ระยะที่ 3 ทดลอง
ใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จำนวน 38 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการ และระยะที่ 4 
ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินผลการใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย พบว่า 
1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (=2.59,=0.75) อยู่ในระดับของปัญหาปานกลาง และเมื่อพิจารณา    
ในรายข้อ พบว่า ข้อทีอ่ยู่ในระดับปัญหามากท่ีสุด คือ งานพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ (=4.19, =0.75) 
รองลงมา คือ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้(=3.74,=0.86) และข้อที่อยู่ในระดับปัญหาน้อยที่สุด คือ      
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (=1.65,=0.54) ตามลำดับ 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 หลักการ คือ 1) ภาวะผู้นำ 2) การจัดองค์การ 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
4) การสอนแนะ 5) การประเมินผล และ 6) การให้ขวัญกำลังใจ องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
การบริหารคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์ประกอบที่ 3 
วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย งานวิชาการ 8 งาน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5) งานพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 6) งานนิเทศการศึกษา 7) งานแนะแนวการศึกษา  และ      
8) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และองค์ประกอบที่ 4 การประเมินผล โดยการวัดและ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ จากการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ระดับมากที่สุด 
(=4.67,=0.54) เมื่อพิจารณาในรายข้อที่อยู่ ในระดับความสอดคล้องมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ 
(=4.80,=0.42) รองลงมา คือ วิธีดำเนินการ (=4.67,=0.62) และระดับความสอดคล้องน้อยที่สุดคือ 
หลักการ และการประเมินผล (=4.60,=0.50) ตามลำดับ 2) ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า โดยภาพรวม อยู่
ในระดับความสอดคล้องมากที่สุด (=4.62,=0.51) เมื่อพิจารณาในรายข้ออยู่ในระดับความสอดคล้องมาก
ที่สุด คือ วัตถุประสงค์(=4.80,=0.45) รองลงมา คือ การประเมินผล (=4.60, =0.50) และข้อที่อยู่ใน
ระดับความสอดคล้องน้อยทีสุ่ด คือ วิธีดำเนินการ(=4.53,=0.51) ตามลำดับ  

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า คุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (=2.78,=0.02)  มีค่าร้อยละ 73.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด   เมื่อพิจารณารายข้อ คุณภาพการ
บริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพมากที่สุด คือ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (=2.81,=0.39) ร้อยละ 
74.19 รองลงมางานนิเทศการศึกษา (=2.81,=0.40) ร้อยละ 74.07 และข้อที่อยู่ในระดับคุณภาพน้อย
ทีสุ่ด คือ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=2.75,=0.43) ร้อยละ  72.57 ตามลำดับ  
 4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า 1) ความเหมาะสม โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องมากที่สุด (=4.59, 
=0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับความสอดคล้องมากที่สุด คือ ลักษณะของรูปแบบ 
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(=4.60, =0.50) และระดับความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบ (=5.58, =0.57) 
2)  ความเป็นไปได้ โดยภาพรวม มีความสอดคล้องระดับมาก (=3.98, =0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่อยู่ในระดับความสอดคล้องมากที่สุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบ (=4.03,  =0.57) และข้อที่
อยู่ในระดับความสอดคล้องน้อยที่สุด คือ ลักษณะของรูปแบบ (=3.93,  =0.58) 3) ความเป็นประโยชน์ 
โดยภาพรวม ระดับความสอดคล้องมากที่สุด (=4.62, =0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่อยู่ใน
ระดับความสอดคล้องมากท่ีสุด คือ ลักษณะของรูปแบบ (=4.63, =0.49) ระดับความสอดคล้องน้อยที่สุด  
คือ องค์ประกอบของรูปแบบ (=4.40,=0.55) 4) ความถูกต้องครอบคลุม โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ความสอดคล้องระดับมาก (=4.38, =0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่อยู่ในระดับความ
สอดคล้องมากที่สุด คือ ลักษณะของรูปแบบ (=4.43, =0.50) ระดับความสอดคล้องน้อยที่สุดคือ 
องค์ประกอบของรูปแบบ (=4.40,=0.55) 
 

คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การบริหารงานวิชาการ 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the problems and solutions for the 
academic administration in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial Administrative 
Organization 2) to construct the academic administrative model in Huaytonpittayakhom School in 
Chaiyaphum Provincial Administrative Organization 3) to experiment the academic administration 
model in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial Administrative Organization and 4) 
to evaluate the result of using academic administration model in Huaytonpittayakhom School in 
Chaiyaphum Provincial Administrative Organization. This research was R&D research with 4 phases 
as follows: Phase I; studied the problems and solutions from 2 groups of population, 38 teachers 
of Huaytonpittayakhom School as group 1 and 5 experts for group discussion as group 2 and the 
instruments were questionnaires and group discussion record forms, Phase II; constructed the 
academic administration model by a group of population with 5 experts and the instruments were 
the conformity assessment form of model draft and the conformity assessment form of temporary 
model, Phase III; experimented the academic administrative model with population, 38 teachers of 
Huaytonpittayakhom School, using the evaluation form of academic quality administrative as the 
instrument, and Phase IV; evaluated after using academic administrative model by population of 5 
experts using evaluation form as an instrument. The statistics used for data analysis consisted of 
percentage, mean, and Standard Deviation. 
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The result of the research showed that; 
1. The problems in academic administrative in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum 

Provincial Administrative Organization in the whole was at the highest level  
(=2.59, =0.75) and when considering each aspect in descending order, it was regarded that 
the aspect with highest score was the development of materials and learning sources  
(=4.19, =0.75), the next aspect was the development of learning process (=3.74,  =0.86), 
and the aspect with the least problem was the development of school quality assurance 
(=1.65, =0.54) respectively. 

2. The academic administrative model in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization consisted of 4 components; the first component was the 
principles such as 1) leadership 2) organization management 3) participative management 4) 
coaching 5) evaluation and 6) morale, the second component was for supporting academic quality 
administrative in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial Administrative Organization, 
the third component was Process which consisted of 8 academic affairs namely; 1) curriculum 
development 2) learning process development  
3) evaluation and credit transfer 4) research for developing the educational quality  
5) development of learning materials 6) educational supervision 7) learning guidance  
8) development of internal organization assurance system, and the fourth component was 
evaluation based on the objectives which were found as follows; 1) the result of the quality 
inspection results of the draft quality management model in Huaytonpittayakhom School was at 
highest level (=4.67, =0.54), when considering each aspects, the highest quality inspection was 
the aspect of Objectives (=4.80, =0.42), the next lower score was the aspect of process 
(=4.67, =0.62) and the lowest score was the aspect of principle and evaluation (=4.60, 
=0.50), 2) the result of academic administration model evaluation was found in the whole was 
at the highest level (=4.62, =0.51), when considering in each aspects, the highest score was 
objective (=4.08, =0.45), the next lower score was evaluation (=4.60,  =0.50) and the 
lowest score was process (=4.55, =0.51) respectively. 

3. The results of the experiment for using the academic administrative model in 
Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial Administrative Organization was that the 
quality of academic administration in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial 
Administrative Organization (=2.78, =0.02) with 73.48 percent that was higher than the set 
score, when considering in each aspects; the highest score was curriculum development (=2.81, 
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=0.39) with 74.19 percent, the next highest score was educational supervision (=2.81, 
=0.40)  with 74.04 percent, and the lowest score was research for developing the educational 
quality (=2.75, =0.43)  with 72.57 percent respectively. 

4. The evaluation results of using the academic administrative model in 

Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum Provincial Administrative Organization was that 
the quality of academic administration in Huaytonpittayakhom School in Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization were as follows: 1) the appropriate was overall 
accordance at the highest level (=4.59, =0.54), when considering in each aspects, the 
aspect with highest level was the appearance of the model (=4.60,  =0.50)  and the 
lowest level was the component of the model (= 5.58, = 0.57), 2) the possibility was 
overall accordance at high level (=3.98, =0.58), when considering in each aspects, the 
aspect with the highest level was the component of the model (=4.03,  =0.57), and the 
lowest level was the appearance of the model (=3.93, =0.58), 3) the usefulness was 
overall accordance at highest level (=4.62, =0.42), when considering in each aspects; 
the aspect with the highest level was the appearance of the model (= 4.63,  = 0.49), and 
the lowest level was the component of the model (=4.40,  =0.55), 4) the accuracy was 
overall accordance at the high level (=4.38, =0.52), when considering in each aspects, 
the aspect with highest level was the appearance of the model (=4.43,  =0.50), and the 
aspect with the lowest level was the component of the model (=4.40, =0.55). 

 

Key words: The Development of Model, Academic Administration 
 

บทนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้อง

ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล (ราชกิจจานุเบกษา. 2560) การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพต้องอาศัย
การจัดการศึกษาซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พุทธศักราช 2562 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ดังหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึด
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ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) 
จะเห็นได้ว่าหน่วยงานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนโดยตรงคือ สถานศึกษา การที่
สถานศึกษาจะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต้องอาศัยระบบบริหารจัดการที่ดีกระบวนการสำคัญที่จะส่งผล
ให้ระบบบริหารจัดการดีได้คือการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดแนวทางปฏิบัติ 
การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยผู้บริหารอาจนำความคิดของตนเอง ครู 
ผู้ปกครองหรือข้อมูลทางวิชาการมาวางแผนการดำเนินงานจัดทำคู่มือปฏิบัติที่เข้าใจตรงกัน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 
2558) ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำกับการบริหารงานวิชาการเป็นพิเศษแต่มีผู้บริหาร
สถานศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เห็นว่างานด้านอ่ืน ๆ สำคัญกว่างานวิชาการ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษา จากรายงานผลการดำเนินงานวิชาการที่ไม่ประสบความสำเร็จ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ครูผู้สอน ยังขาดทักษะด้านกระบวนการ
บริหารจัดการงานด้านวิชาการ อันเนื่องจากปฏิบัติงานวิชาการที่ไม่เป็นระบบ ขาดระเบียบแบบแผนและไม่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานของครู เช่น งานวัดผลประเมินผลการเรียนที่ไม่เป็นระบบทำให้นักเรียนไม่ดำเนินการสอบแก้
ผลการเรียนและโครงสร้างการบริหารฝ่ายหรือกลุ่มงานย่อยภายในฝ่ายวิชาการยังจัดสรรอัตรากำลังไม่ตรงกับ
ความชำนาญ เช่น ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนต้องเป็นครูผู้ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการทำวิจัยอย่าง
ชัดเจน แต่ครูผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวยังมีความรู้ความสามารถในระดับต่ำ จึงทำให้การดูแลระบบงานนี้ไม่
ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ผลการรายงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่10 พ.ศ. 2550 - 2554 สรุปไว้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนไทยที่วัดจากคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ต่ำกว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด จากผลการประเมินดังกล่าวสถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความเป็นท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาเทคนิคการสอนที่หลากหลาย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและส่งเสริมให้มีการ 
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (สำนักทดสอบทางการศึกษา. 2556) สอดคล้องกับ (ธีระ รุญเจริญ. 
2554) ที่กล่าวว่า สภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีมาตรฐาน ด้านปัจจัยอยู่ใน
ระดับ ดีถึงดีมาก ในขณะที่มาตรฐานด้านผู้เรียนยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานด้านผู้เรียนให้เพ่ิมสูงขึ้น เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการพัฒนาการศึกษาระดับชาติและข้อมูลผลการ
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พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นเปรียบเทียบกับผลการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม พบว่า มีความสอดคล้องกับปัญหาระดับชาติ ได้แก่ ผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2560 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม) บริบทการบริหารงานวิชาการและ
การจัดการที่ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สมรรถนะของครูในศตวรรษที่ 21  

ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
จึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอิงหลักการ
แนวคิด ทฤษฏีต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้การบริหารงานวิชาการมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ อาทิ แนวคิดของ       
(กมล ภู่ประเสริฐ. 2547), (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. 2550), (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
2552), (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2553) และ(จรุณี เก้าเอ้ียน. 2557) โดยสังเคราะห์ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการตามรูปแบบของ (วาโร เพ็งสวัสดิ์ . 2553) และ (วีระยุทธ ชาตะกาญจน., 2557)      
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของ (Gerlach and Ely, 1971),    
(Keeves, 1988), (พิเชฐ โพธิ์ภักดี. 2558), (สมชัย จรรยาไพบูลย์. 2555), (ศักดิ์จิต มาศจิตต์. 2550) และ    
(สิริรัชต์  แก้วงาม. 2561) เพ่ือใช้ในการพัฒนารูปแบบที่ส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ ประกอบด้วย              
4 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) วิธีดำเนินการ และ 4) การประเมินผล นำไปสู่
การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ได้จากการสังเคราะห์ แนวคิดการบริหารงานวิชาการของ (วิโรจน์ สารรัตนะ. 
2542), (Fayol. 1949), (Gulick. 1956), (วิจิตร วรุตบางกูร. 2546), (จันทรานี สงวนนาม. 2553), (Drucker. 
2005), (นิอร ศรีสุนทร. 2559), (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2552), (Holt. 1993) และ 
(ฉันทนา จันทร์บรรจง. 2549) ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 6 ประการ คือ 1) ภาวะผู้นำ (Leadership) 2) การ
จัดองค์กร (Organizing) 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) 4) การสอนแนะ (Coaching) 5) การ
ประเมินผล(Assessment) และ 6) การให้ขวัญกำลังใจ (Moral) เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการด้วย 
LOPCAM จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ด้วย LOPCAM ทั้ง 8 งาน ให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารและขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่
ประกอบด้วยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา 
งานแนะแนวการศึกษาและงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีภาวะผู้นำให้แก่บุคลากร การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ โดยการสอนแนะ การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับครูและบุคลากร เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
     2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
     3. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 
     4. เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
    การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามระยะการวิจัย ดังนี้ 
    ระยะที ่1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (Research; R1)  

      ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
                ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
    ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ (Development; D1) โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

     ขั้นที่ 1 สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยนำผลการศึกษามาในระยะที่ 1 มาเป็นกรอบการสร้างรูปแบบ ในระยะที่ 2 
                ขั้นที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
     ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ (Development; D2)   
     ระยะที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ (Research; R2) โดยมรีายละเอียด ในแต่ละระยะที่แสดง ดังแผนภาพที่ 1  
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ภาพที ่1 กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

รายละเอียดของการดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ผลที่ได้รับจากการดำเนินการวิจัย 

ระยะที่ 1 การวิจัย 
 (Research; R1) 
ศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางแกป้ัญหาการ
บริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูม ิ

1.1 การศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการ  
1.2 สร้างแบบสอบถาม และแบบบันทึกสนทนากลุ่ม 
1.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน (หาค่า IOC) 
1.4 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้ (Try out) จำนวน 30 คน 
1.5 ตรวจสอบค่าอำนาจจำแนก และความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม 
1.6 นำแบบสอบถามไปใช้กับประชากร และแบบสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.7 พิจารณาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้วย
แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

สภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการ
บริห ารงาน วิชาก าร
โร ง เรี ย น ห้ ว ย ต้ อ น
พิ ท ย าค ม  อ ง ค์ ก า ร
บ ริห ารส่ ว น จั งห วั ด
ชัยภูมิ 

ระยะที่ 2 การพัฒนา 
(Development; D1) 
สร้างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดชัยภูม ิ

2.1 ออกแบบร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ จากข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 
2.2 สร้างรูปแบบชั่วคราว (Tentative Model) 
2.3 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบและรูปแบบชั่วคราว เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดับ   
2.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน (หาค่า IOC) 
2.5 นำแบบประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบและรูปแบบชั่วคราว ไป
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน 
2.6 ปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบและรูปแบบชั่วคราวตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.7 นำร่างรูปแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้ (Try out) จำนวน 30 คน 
2.8 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 

ระยะที่ 3 การพัฒนาวิจยั 
(Development; D2) 
ทดลองใช้รูปแบบการ
บริหาร งานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูม ิ

ระยะที่ 4 การวิจัย 
(Research; R2) 
ประเมินผลการใช้รูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม   
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ชัยภูมิ 

3.1 ประชุมครูเพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ  
3.2 สร้างแบบวัดคุณภาพการบริหารงานวิชาการ แบบองค์ประกอบย่อย 
3.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน (หาค่า IOC) 
3.4 ตรวจสอบค่าอำนาจจำแนก และความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณภาพ 
     การบริหารงานวิชาการ 
3.5 นำร่างรูปแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้ (Try out) จำนวน 30 คน 
3.6 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
3.7 นำแบบวัดคุณภาพการบริการงานวิชาการไปใช้ 
3.8 ประเมินผลแบบวัดคุณภาพการบริการงานวิชาการเทียบกับเกณฑ์ 

 
4.1 สร้างแบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
     หว้ยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4.2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน (หาค่า IOC) 
4.3 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารงานวิชาการ 
4.4 นำแบบประเมินการใช้รูปแบบให้ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน  
4.5 วิเคราะห์ผลการประเมิน 
4.6 ปรับรูปแบบขั้นสุดท้าย 

รูปแบบการบรหิาร 
งานวิชาการ โรงเรียน 
ห้วยต้อนพิทยาคม  
ที่สมบูรณ์ ที่ผ่าน          
การตรวจสอบ
คุณภาพเรียบร้อยแล้ว 

1. คู่มือการใช้
รูปแบบการ
บริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม  
2. ผลการทดลองใช้
คู่มือการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียน
ห้วยต้อนพิทยาคม 

รูปแบบและคู่มือการ 
การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนห้วย
ต้อนพิทยาคม 
(รูปแบบที่สมบูรณ์) 
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ผลการวิจัย 
    จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนห้วย
ต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.59,=0.75) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าข้อที่มีสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการมากที่สุดคือ งานพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ระดับมาก 
(=4.19,=0.75) รองลงมา คือ งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ระดับมาก (=3.74, =0.86) และข้อที่มี
สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ น้อยที่สุด คือ งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับน้อย
(=1.65,=0.54) 

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ คือหลักการบริหารงานที่ประกอบด้วย 1) ภาวะ
ผู้นำ (Leadership) 2) การจัดองค์กร (Organizing) 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) 4) การ
สอนแนะ (Coaching) 5) การประเมินผล (Assessment) และ 6) การให้ขวัญกำลังใจ (Moral) องค์ประกอบ
ที่ 2 วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ องค์ประกอบที่ 3 วิธีดำเนินการ คือ งานวิชาการ 8 งาน ได้แก่ 1) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) งานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) งานพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 6) งานนิเทศการศึกษา 7) งานแนะแนวการศึกษา 
และ 8) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน คุณภาพดีขึ้นไปทุกงาน องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผล 
คือ การวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ และผลการตรวจสอบคุณภาพของร่างรูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ
ชั่วคราวการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉลี่ยใน
ภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบของรูปแบบ อยู่ในระดับ มากที่สุด    
         ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบของร่างรูปแบบ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (=4.67,=0.54) เมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ ระดับมากที่สุด 
(=4.80,=0.42) รองลงมา วิธีดำเนินการ ระดับมากที่สุด (=4.67, =0.62) และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 
หลักการ ระดับมากที่สุด (=4.60,=0.50) และ การประเมินผล ระดับมากที่สุด (=4.60, =0.50) 
         ผลการประเมินความสอดคล้องของรูปแบบชั่วคราวการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดยในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(=4.62,=0.51) เมื่ อ พิจารณาในรายข้อ ข้อที่ มีค่ ามากที่ สุ ด  คือ วัตถุประสงค์  ระดับมากที่ สุ ด 
(=4.80,=0.45) รองลงมา การประเมินผล ระดับมากที่สุด (=4.60,=0.50) และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด 
คือ วิธีดำเนินการ ระดับมากที่สุด (=4.53,=0.51) 
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3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่า โดยในภาพรวม มีค่าร้อยละ 73.48 (=2.78, =0.02) เมื่อพิจารณาในรายข้อ ข้อที่มีค่ามาก
ที่สุด คือ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 74.19 (=2.81,=0.39) รองลงมางานนิเทศการศึกษา 
ร้อยละ 74.07 (=2.81,=0.40) และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือ งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน ร้อยละ  72.57 (=2.75,=0.43)  

4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นดังนี้ 
         4.1 ความเหมาะสม ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผลการประเมินด้านความเหมาะสม โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (=4.59, =0.54) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ ลักษณะของรูปแบบ  
ระดับมากที่สุด (=4.60, =0.50) และค่าน้อยที่สุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบ ระดับมากที่สุ ด
(=5.58,=0.57)  
         4.2 ความเป็นไปได้ ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (=3.98, 
=0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ องค์ประกอบของรูปแบบ ระดับมาก 
(=4.03, =0.57) และข้อที่มีค่าน้อยท่ีสุด คือ ลักษณะของรูปแบบ (=3.93, =0.58) ระดับมาก 
         4.3 ความเป็นประโยชน์ ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินด้านความเป็นประโยชน์ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (=4.62, =0.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่ามากท่ีสุดคือ ลักษณะของรูปแบบ ระดับมาก
ที่สุด (=4.63, =0.49) รองลงมาคือ องค์ประกอบของรูปแบบ ระดับมากท่ีสุด (=4.60, =0.54)  
         4.4 ความถูกต้องครอบคลุม ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ผลการประเมินความถูกต้องครอบคลุม โดยในภาพรวม ระดับมาก 
(=4.38, =0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่ามากที่สุดคือ ลักษณะของรูปแบบ ระดับมากที่สุด 
(=4.43, =0.50) รองลงมาคือ องค์ประกอบของรูปแบบ ระดับมาก (=4.40, =0.55)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ปัญหา การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยในภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีสภาพปัญหาการ
บริหารงานวิชาการมากที่สุด คือ งานพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ เป็นปัญหาระดับมาก ในเรื่องการวางแผน
จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดหา ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรม และการประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นปัญหาระดับมาก ในเรื่องการวิเคราะห์ผู้เรียนและเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของครแูละครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน 
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เป็นสำคัญ สอดคล้องกับ (สารินทร์ เอ่ียมครอง, 2561) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในอันดับปานกลาง ซึ่งอันดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการหลักสูตร 
และอันดับต่ำสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ผลจากการศึกษาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
พบว่ารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ คือ หลักการบริหารงานที่
ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ (Leadership) 2) การจัดองค์กร (Organizing)  3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Participation) 4) การสอนแนะ (Coaching) 5) การประเมินผล (Assessment) และ 6) การให้ขวัญกำลังใจ 
(Moral) องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์ประกอบที ่3 วิธีดำเนินการ คือ งานวิชาการ 8 งาน ได้แก่ 1) งานพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) งานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) งานพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 6) งานนิเทศการศึกษา 
7) งานแนะแนวการศึกษา และ 8) งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน คุณภาพดีขึ้นไปทุกงาน 
องค์ประกอบที่ 4 การประเมินผล คือ การวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์  และผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ การ
ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประอบของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินความ
สอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ และผลการประเมินความสอดคล้องของ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์และการประเมินผล ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ (Keeves, 1988) 
ซึ่งกล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการ ของรูปแบบมีลักษณะเป็นแนวความคิด 
ภาพรวมที่ใช้ในการกำหนดกระบวนการ หรือวิธีการและการดำเนินการ ในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความ
ต่อเนื่อง 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ มีลักษณะเป็นข้อความที่แสดงถึงสิ่งที่ต้องการ เกิดผลในแต่ละกิจกรรม
หรือวิธีการในรูปแบบ โดยสามารถตรวจวัดและประเมินผลได้มีลักษณะสำคัญ ได้แก่ มีความชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจง วัดและประเมินผลได้ รวมถึงสามารถทำความเข้าใจได้และมีเกณฑ์ มาตรฐานรองรับ 3) วิธีการ/
กระบวนการของรูปแบบ/กิจกรรม มีลักษณะเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ใน รูปแบบโดยเรียงลำดับ
ก่อนหลังและมีความต่อเนื่องกันของกิจกรรมการดำเนินงาน 4) การประเมินผลของรูปแบบ มีลักษณะเป็น
วิธีการ เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินงานของรูปแบบนั้นประสบความสำเร็จเพียงใด เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การตัดสิน นอกจากนี้ ยังบอกได้ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามรูปแบบนั้นอย่างไร 
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สอดคล้องกับ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553) ที่กล่าวว่า รูปแบบที่ดีควรมีลักษณะ 1) รูปแบบควรประกอบด้วย
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา  อย่างไรก็ตาม 
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพัฒนารูปแบบ  2) รูปแบบควรนำไปสู่การทำนายผลที่
ตามมาด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้ว ถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก 3) รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน 4) รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอดใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ใหม่ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กำลังศึกษาสอดคล้องกับการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิผล 2) สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับศุภลักษณ์ รัก
ภักดี ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
3) กลไกการดำเนินการของสถานศึกษา 4) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ 5) แนวการประเมินรูปแบบ และ 6) 
เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ 
 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการบริหารงาน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวมร้อยละ 73.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาการบริหารงานวิชาการ
ของงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในเรื่องผู้บริหารมีการร่วมระดมความคิด ครูในการดำเนินการประชุม 
วางแผน และแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหารมีการประเมินผลการนำ
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารสถานศึกษาให้ขวัญกำลังใจครู ที่นำหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หรือผลการทดสอบระดับชาติมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
เช่น การมอบเกียรติบัตรให้ครู และกล่าวชื่นชม และการบริหารงานวิชาการ งานนิเทศการศึกษา คือ ผู้บริหาร
กำหนดปฏิทินการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน ผู้บริหารกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการ
นิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้ และผู้บริหารนำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูมาสรุปและสะท้อนผลให้ครูรับทราบแบบกัลยาณมิตร เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ Grossman ที่ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารงาน
วิชาการท่ีเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นการนิเทศการศึกษา  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวางแผน ช่วยเหลือสนับสนุน ให้คำแนะนำครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบริหารวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับ Cherster ที่ได้ทำการวิจัยเรื่อง แนว
ทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศของสหรัฐเมริกา เพ่ือศึกษาแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศของสหรัฐเมริกา  พบว่า ให้ขวัญและกำลังใจแก่ครู 
สอดคล้องกับ อานนท์ คนขยัน ได้ศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดมุกดาหารแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  คือ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนที่
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ทันสมัยประเมินคุณภาพ กำกับติดตาม ตรวจสอบ การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามระเบียบการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ความเหมาะสมของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินด้านความเป็นไปได้การ
ใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ความเป็นประโยชน์ของการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อน
พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความถูกต้องครอบคลุมของ
การใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะรูปแบบการบริหารงานวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบ 
แนวคิด หลักการในการพัฒนารูปแบบมีการระบุผู้เกี่ยวข้องที่ใช้รูปแบบได้อย่างชัดเจน เพ่ือบริหารงานวิชาการ
ที่ส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และรูปแบบมี
องค์ประกอบเพียงพอในการหาข้อสรุป เพ่ือจัดเป็นวิธีดำเนินการงานวิชาการทั้ง 8 งาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Maduas, Scriven and Stufflebeam ที่ได้เสนอแนวทางการประเมินรูปแบบว่า มี 1) มาตรฐานด้านความ
เป็นไปได้ เป็นลักษณะการประเมินความเป็นไปได้ในการไปปฏิบัติจริง 2) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ 
เป็นลักษณะการประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็น
ลักษณะการประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและคุณธรรม และ 4) มาตรฐานด้านความถูกต้อง
ครอบคลุม เป็นลักษณะการประเมินความน่าเชื่อถือและได้เนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการที่
กำหนดไว้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี ได้กล่าวถึงการประเมินงานเป็นกลไกอย่างหนึ่งใน
การควบคุมคุณภาพของการประเมินอันอาจนำไปสู่การพัฒนาทฤษฎี และวิธีปฏิบัติทางการประเมิน การ
ประเมินงานประเมินนำไปใช้เพ่ือประเมินคุณภาพผลกระทบ หรือการใช้ผลการประเมิน ตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประเมิน ควบคุมหรือสะท้อนอคติในการประเมินและตีคุณค่าหรือประโยชน์ของวิธีการประเมิน
ใหม่ๆ ทั้งนี้ผู้วิจัย ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานการประเมินของสมาคมการประเมินแห่งอเมริกัน (American 
Evaluation Association : AEA) ซึ่งได้เสนอมาตรฐานของการประเมินไว้ 30 ประการเพ่ือเป็นบรรทัดฐาน
ของกิจกรรมการประเมิน 4 หมวด ได้แก่ มาตรฐานการใช้ประโยชน์ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความ
เหมาะสม และมาตรฐานความถูกต้อง สอดคล้องกับวิภาภรณ์ สร้อยคำ ที่กล่าวว่าการตรวจสอบรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากทุกด้าน สอดคล้องกับศุภ
ลักษณ์ รักภักดี ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร งานวิชาการของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ใน
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สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
           1. สภาพปัญหาและการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมยังมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนควรให้ความสำคัญในการวางแผนและกำหนดนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป                
  2. สถานศึกษาควรกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักและเห็นความสำคัญรูปแบบการวางแผนการ 
บริหารงานวิชาการเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาในด้านวิชาการของโรงเรียนให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน  ควรมีการ
จัดองค์กรการบริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน เพ่ือการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ควรออกคำสั่งแบ่งภาระงาน
ให้บุคลากรในการปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
  3. คู่มือการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ อาจยังมีข้อควรปรับปรุงบางส่วน หากผู้สนใจจะนำไปศึกษาหรือนำไปทดลองใช้ สามารถพัฒนา
กระบวนการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรนำรูปแบบที่ได้ไปใช้ที่โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันโดยทำวิจัยและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่
ไดเ้พ่ือส่งเสริมการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมาก 
          2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือ
จะได้เป็นแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง 
กมล ภู่ประเสริฐ. (2547). การบริหารวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร: 

กระทรวงศึกษาธิการ. 
จรุณี เก้าเอ้ียน. (2557). เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ

สำหรับผู้บริหารมืออาชีพ. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์. 
จันทรานี สงวนนาม. (2553). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3).นนทบุรี: บุ๊คพอยท์. 
ฉันทนา จันทร์บรรจง. (2549). การบริหารทรัพยากรบุคลทางการศึกษา. พิษณุโลก :คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ธีระ  รุญเจริญ. (2554). กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ข้าวฟ่าง. 



วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 3(1) : มกราคม - เมษายน 2564 
Journal of Research and Development Institute, Chaiyaphum Rajabhat University, 3(1) : January- April 2021 

 

[ 16 ] 

นิอร ศรีสุนทร. (2559). การพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริม. 
พิเชฐ  โพธิ์ภักดี. (2558). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). ปฏิรูปการเรียนรู้ : ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน. กรุงเทพฯ: 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์.  
รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ. (2550). การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . สงขลา: ศูนย์หนังสือ

มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (2560, 2 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก. หน้า 14. 
โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม. (2561). รายงานการประเมินตนเอง SELF ASSESSMENT REPORT : SAR   

ปีการศึกษา 2560. ชัยภูมิ: โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม (เอกสารอัดสำเนา).  
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2553). การวิจัยพัฒนารูปแบบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2553;  (2): 12-13.  
วิจิตร วรุตบางกูร. (2546). ศิลปศาสตร์น่ารู้สําหรับผู้นํา. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น. 
วิภาภรณ์ สร้อยคำ. (2560). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนเอกชน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร. ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา. จังหวัดสกลนคร. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2542). การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสุทธิ์. 
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. (2557). การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991). 
ศักดิ์จิต มาศจิตต์. (2550). การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับสถานศึกษาใน

พื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: ปัตตานี. 

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2558). “โมเดล CIPP ที่เปลี่ยนไป: ความหมาย ความสำคัญและพัฒนาการ.” สาร
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 (1): 3-10. 

ศุภลักษณ์ รักภักดี. (2558). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 776 ปีที่ 9 ฉบับ
พิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558. 

สมชัย จรรยาไพบูลย์. (2555). รูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. 



วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 3(1) : มกราคม - เมษายน 2564 
Journal of Research and Development Institute, Chaiyaphum Rajabhat University, 3(1) : January- April 2021 

 

[ 17 ] 

 สารินทร์ เอ่ียมครอง. (2561). แนวทางการบริหารงานของสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สังกัดเขตพื้นที่
การมัธยมศึกษา เขต 5. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2552). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2552). ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับตำแหน่ง. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 

สำนักทดสอบทางการศึกษา. (2556). สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

สิริรัชต์ แก้วงาม. (2561). การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านฉู่ฉี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม.  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม. (เอกสารอัดสำเนา). 

อานนท์ คนขยัน. (2558). แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
มุกดาหาร. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. 2(1): 135-151. 

Chester, N.M. (2006). An introduction to School administration: Selected reading. New 
York: Mcmillan Company. Joseph L. Massie, and Joh Douglas. (2002). Manging : A 
Contemporary Introduction. (3th ed.) Englewood Cliffs, N.J: prentice – Hall. 

Drucker. P.F. (2005). Management: Tasks, responsibilities, practices. New York: Truman Talley Books. 
Fayol. (1949). General and Industrial Management. London: Sir Isaac Pitman & Sons. 
Gerlach, V.S. & Ely, D.P. (1971). Teaching and Media: A systematic approach. New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc. 
Grossman, F. K. (1992). Risk and resilience in young adolescent. Journal of Youth and 

Adolescent, 21, 259-550. 
Gulick, Harold D. Koontz Louis A. (1 9 5 6 ). Paper on the science of Administration. New 

York: Institute of Public Administration Columbia University. 
Holt, R. C. (1993). Very Simple Classification Rules Perform Well on Mostly Commonly 

Used Datasets. Machine Learning, 11(1), pp. 63 – 90. 
Keeves. (1988). Educational Research, Methodology, and Measurement: An International 

Handbook. Oxford, England: Pergamon Press plc. 
Madaus, G.F., Scriven, M.S., & Stufflebeam, D.L. (1983). Evaluation models viewpoints on 
educational and human services evaluation. 8 th ed. Boston: Khuwer-Nijhoff Publishing. 


