
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพ    
   การบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล         

 
นางกรกมล เพิ่มผล           

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาล  2) ระดับประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศ บาล 4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของครูในโรง เรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ซึ่ง

ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน และน า ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  คือ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จ านวน 4 โรงเรียน รวม 284 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน  และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน  

 ผลการวิจัยพบว่า  

1)  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า                       

การกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วม การบริหารตนเอง  การตรวจสอบและถ่วงดุล     อยู่ในระดับมาก   

2)  ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า                   

การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล และการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก   

3)  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง กับประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการของ

ครูในโรงเรียนเทศบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

4) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครู ในโรงเรียนเทศบาลทั้ง

ในด้านการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  และการประกันคุณภาพของครู

ในโรงเรียนเทศบาล  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คิดเป็นร้อยละ 72.20 

 

ค าส าคัญ : การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,  ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ,   ครโูรงเรยีนเทศบาล, องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 

This research aimed  to study 1) the level of administration of School-Based Management (SBM) 
in the  municipal schools, 2) the level of academic performance efficiency of the teachers in municipal 
schools, 3) the relationship between School-Based Management and the academic performance efficiency 
of the teachers in municipal schools, and 4) the effects of School-Based Management on the academic 
management efficiency of  the teachers in municipal schools of Subdistrict Administration Organization in 
Pathumthani.  

The study was a descriptive research. The instrument used in the study was a 5-scale 
questionnaire which had been examined by the five specialists and experts before being piloted with a 
sample of thirty students. The data were collected from a population of 284 in four schools including 
administrators, teachers, and the committee of the Basic Education in the municipal schools of Subdistrict 
Administration Organization in Pathumthani and analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis.  

The results were as follows:   
1) The level of  administration of School-Based Management in the municipal schools of 

Subdistrict Administration Organization in Pathumthani was overall high including decentralization, 
participation, self-management, monitoring and balanced control.  

2) The level of  academic performance efficiency of the teachers in  municipal schools was 
overall high including curriculum development, learning management, teaching materials, measurement 
and evaluation as well as quality assurance.  

3) The relationship between the School-Based Management and the academic performance 
efficiency of the teachers in municipal schools was highly positive with a significant correlation at the p < 
.01 level.  

4) The School-Based Management significantly affected the academic management efficiency of 
the teachers in municipal schools of Subdistrict Administration Organization in Pathumthani at .05 level of 
significance which equals to the percentage of 72.20.   
 
 
 
Keyword : School-Based Management, efficiency, academic, teachers in municipal schools, 
                   Subdistrict Administration Organization in Pathumthani 
 

 



บทน า 
การบริหารจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีต  เป็นการบริหารจัดการศึกษาที่รวมอ านาจ ไว้ที่ส่วนกลาง                  

เน้นและให้ความส าคัญอยู่ที่กระทรวงเป็นหลักการด าเนินงานบริหารและจัดการ การศึกษาของสถานศึกษาจะถูกก าหนดมา
จากกระทรวงหรือส่วนกลางแทบทั้งสิ้น สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญที่สุดในบรรดาหน่วยงานทางการศึกษา เพราะเป็น
หน่วยงานท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้  (รุ่ง  แก้วแดง, 2547: 2) ปัจจุบันความเคลื่อนไหวทางการปฏิรูปการศึกษาได้เกิดขึ้นแทบทั่ว
ทุกมุมของโลก ทั้งนี้ก็เพ่ือจะให้การศึกษาที่จัดขึ้นในโรงเรียนมีประสิทธิผลสูงสุดและมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น   การค้นหาวิธีการที่
จะท าให้โรงเรียนมีประสิทธิผลมีตั้งแต่การเน้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการพัฒนาในระดับโรงเรียน การให้หลักประกันคุณภาพ
การศึกษาและน าเอาโปรแกรมปรับรื้อระบบโครงสร้างของโรงเรียนไปปฏิบัติ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ
แบบเดิมที่ให้ความส าคัญกับหน่วยงานกลางมาสู่การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน วิธีการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาเป็นตัวอย่างของ
ความพยายามในการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการปฏิรูปทั้งสิ้น  ซึ่งทั้งหมดล้วนมีรากฐานมาจากแนวความคิดในเรื่องการกระจาย
อ านาจการบริหารการศึกษาเป็นการกระจายภารกิจอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบและการตัดสินใจการบริหารงานจากระดับ
กระทรวงลงไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการที่จะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สูงสุดต่อผู้เรียน/(วีระวัฒน์   อุทัยรัตน์ และเฉลิมชัย  หาญกล้า, 2546: 3-4) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ ภารกิจในการจัดการศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล) ต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพื่อเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพในอนาคต สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจ หน้าที่และรับผิดชอบต่อการ
จัดการศึกษาให้กับเด็กดังกล่าว  เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพของเด็กและสถาน ศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้นั้น  สถานศึกษาจ าเป็นต้องรับรู้ภารกิจหน้าที่และรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษาดังกล่าว/(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549: 21)  
สาระส าคัญของการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 5 มาตรา 
39 และ 40 มุ่งกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาให้มีคุณภาพกรรมการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้แทนสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่และการส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา สาระดังกล่าวตรงกับแนวคิดการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอความหมายหลักทฤษฎีรูปแบบกลยุทธ์ และ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งแต่ละประเด็นมีเนื้อหาสาระโดยสังเขปดังนี้  
     ความเป็นมาของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ความเป็นมาของแนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากวงการธุรกิจและ
อุตสาหกรรมที่ประสบผลส าเร็จจากหลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการท าให้องค์การมีประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ผล
การปฏิบัติงานมีคุณภาพ โดยสร้างผลก าไรและสร้างความ     พึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ระหว่างปี/ค.ศ.
1960-1979/วงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ แสวงหานวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ แต่ผลที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา มีการศึกษา พบว่า การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นนั้น ต้องปรับปรุงกระบวนการและวิธีการจัดการศึกษาที่เคยเน้นแต่เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน โดยมุ่งปรับระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเสียใหม่ มีการ
กระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนให้มากข้ึน (Beck and Murphy, 1996: 4-5) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   การวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน  วิชาการของครูโรงเรียน
เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย   ตัวแปรต้น คือ หลักการการบริหารโดยใช้โรงเรียน



เป็นฐานตามหลักแนวคิดของ/คนอง//สวัสดิรักษ์    (2547:/13-14)/และตัวแปรตามคือ//แนวคิดเกี่ยวการบริหารงานวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ/พ.ศ./2542/แก้ไขเพิ่มเติม/(ฉบับท่ี/2)/พ.ศ./2545/โดยน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคดิใน
การวิจัย   ดังนี ้  
 
 
 

   ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
     วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้  มีดังน้ี  
                       1.//เพื่อศึกษาระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาล  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธานี  
  2.//เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัด  องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี   
 3.//เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิภาพ/การบริหาร งาน
วิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  
 4.//เพื่อศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน
เทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  
  วิธีด าเนินการวิจัย 
          การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   ผู้วิจัยน าเครื่องมือเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ  ท าการตรวจสอบแล้วจึง
น ามาปรับปรุงแก้ไข  จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
วิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี น าไปทดลองใช้ /(Try out)/กับกลุ่ม
ตัวอย่างคือ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  ต าบลโสนลอย  อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดนนทบุรี  จ านวน 30 คน  เพื่อตรวจสอบการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบ สอบถามโดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค/(Cronbach)/ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเท่ากับ 0.9495 และแบบ    สอบถามประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการเท่ากับ 0.9536 และ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 

1. การพัฒนาหลักสตูร 

2. การจัดการเรียนรู ้

3. สื่อการเรยีนการสอน 

4. การวัดและประเมินผล 

5. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

1. การกระจายอ านาจ 

2. การมีส่วนร่วม 

3. การบริหารตนเอง 

 4. การตรวจสอบและถ่วงดลุ 



น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร ประกอบด้วย  ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาล  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 4 โรงเรียน  รวม
ทั้งสิ้น 284 คน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
    ค าจ ากัดความในการวิจัย 
   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน/หมายถึง//การบริหารงานโรงเรียนรูปแบบของการใช้โรงเรียนเป็นฐาน/
ประกอบด้วย/4/ด้าน/คือ/การกระจายอ านาจ/การมีส่วนร่วม/การบริหารตนเอง        การตรวจสอบและถ่วงดุล  เพื่อให้
สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบบริหารงานอย่างมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
  การกระจายอ านาจ/หมายถึง//การบริหารงานที่มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ  มีอิสระในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากร  มีการบริหารจัดการเรียนรู้ในงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนใน    รูปแบบคณะกรรมการ โดยผู้บริหารมี
การแต่งตั้งให้กับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการในการบริหารงานของโรงเรียน  อาทิ  
คณะกรรมการในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เป็นต้น  
  การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
หน่วยงานขององค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  
          การบริหารตนเอง หมายถึง สถานศึกษามีระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวและอิสระในการบริหารจัดการ
ตนเอง  สามารถวางแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการวิชาการ งบประมาณ  บุคลากรและการบริหารทั่วไป  ภายใต้การ
บริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยใช้วิธีการที่หลากหลายตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส 
มีความชัดเจนในการก าหนด ภาระงาน  มีอ านาจในการพัฒนาทางวิชาชีพ การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  
          การตรวจสอบและถ่วงดุล หมายถึง ระบบการบริหารที่มีความโปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่นโยบายก าหนด โดย
อาศัยการนิเทศ การติดตาม การวิเคราะห์ การประเมินค่าและการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้โดยชุมชน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
          ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล  การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
          การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วน าไปปรับปรุง จัดท า
โครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 
          การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน 

ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สมดุลกันเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ที่จัดท าเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อจัดการเรียนการสอน 

โดยมีการจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี  เพื่อศึกษาและส่งเสริมงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

การวัดและประเมินผล หมายถึง การก าหนดระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด        และประเมินผลของ

สถานศึกษา  ตลอดจนการจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะประสบการณ์และ     ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นตาม

แนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 



การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดท าระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบ  การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัด

ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) แล้วพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

โรงเรียนเทศบาล หมายถึง โรงเรียนเทศบาลที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 โรงเรียนเทศบาล1 (ขจรเนติยุทธ) และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ต าบลบางกะดี    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานของรัฐในจังหวัดปทุมธานีที่มีบทบาทและภาระหน้าที่ในการจัด

การศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามความพร้อมและความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้หมายถึง 

เทศบาล 

    สรุปผลการวิจัย  
          การวิจัยเรื่อง การบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล  
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  284 คน  ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.00  อายุ 31-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.10  ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 83.90 และประสบการณ์ การท างาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.70 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
          1. ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาล  มีค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณาราย
ด้าน  พบว่า  การกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วม  การบริหารตนเอง การตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก  
            2.  ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล มีค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน //การวัดและประเมินผล และการ
ประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก   
             3.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ
ของครูในโรงเรียนเทศบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
          4.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาลทั้ง
ในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดและ            ประเมินผล และการประกันคุณภาพของครูใน
โรงเรียนเทศบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05/ คิดเป็นร้อยละ 72.20 

  การอภิปรายผล  
         การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  มีดังนี้ 
          1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ปทุมธานี  พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม  หลักบริหารตนเอง  หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก  ซึ่งท้ัง 4 หลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนี้ โรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่น ามาใช้เป็นหลักการบริหารโรงเรียน ซึ่ง อรพรรณ  พรสีมา (2545: 3) ได้
กล่าวว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบกระจายอ านาจที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว  และมีรูปแบบการบริหารและการตัดสินใจแบบกระจายอ านาจ สอดคล้องกับ  ถวิล  มาตรเลี่ยม/
(2545:/42)/โดยน าเสนอหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ประกอบด้วย หลักดุลยภาพหรือหลักความสมดุล 
หลักการกระจายอ านาจ หลักการบริหาร   จัดการตนเอง หลักการริเริ่มของสมาชิก  ซึ่งสอดคล้องกับ  คนอง  สวัสดิรักษ์  
(2547: 13-14) กล่าวว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น  ประกอบด้วย  คือ หลักการกระจายอ านาจ หลักการมีส่วนร่วม    



หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยด้านการกระจาย
อ านาจ  
          ส าหรับด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก พบว่า  โรงเรียนต่าง ๆ มีการจัดตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริม
ประชาธิปไตย ให้คณะครูร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษาและก าหนดมาตรฐานการศึกษา จะเห็นว่า โรงเรียนเทศบาลมีการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ  คนอง  สวัสดิรักษ์     (2547: 13-14) กล่าวว่า สิ่งส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ 
หลักการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และร่วมจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อจะท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเจ้าของ และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น   
            ส่วนด้านการบริหารตนเอง อยู่ในระดับมาก พบว่า โรงเรียนเทศบาลมีการจัดตั้งคณะ กรรมการระดับช้ัน  มีจัด
ทีมงานบริหารเป็นช่วงช้ัน  สอดคล้องกับแนวคิดของ กษิดิศ  เนียมทอง (2549: 19) กล่าวถึงการบริหารโดยใช้เป็นฐานว่า  
การบริหารจัดการศึกษาที่โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง  การบริหารจัดการศึกษาที่สถานศึกษามีอิสระในการด าเนินงานด้วย
ตนเอง  ความเป็นอิสระนี้เกิดจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีขีดความสามารถในการด าเนินงานตามบทบาทของสถานศึกษา
อย่างเพียงพอ   
           ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่ในระดับมาก พบว่า โรงเรียนเทศบาลมีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการ
สอนรายวิชาที่สอน  จัดท าแฟ้มสะสมงาน สร้างระบบการก ากับติดตามงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ปัญญา  แก้วกียูร และสุ
ภัทร พันธ์พัฒนกุล (2545: 5) กล่าวว่า หลักการส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประการหนึ่งคือ  
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีส่วนกลางและเขตพื้นท่ีของการศึกษาจะก าหนดนโยบายและการควบคุมมาตรฐาน และมี
องค์กรตรวจสอบคุณภาพ  ทั้งนี้เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
           2. ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก การบริหารงานโรงเรียนนั้น  งานวิชาการนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ที่สุดของโรงเรียนที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เมื่อพิจารณาด้านการ
พัฒนาหลักสูตรนั้น อยู่ในระดับมาก  ซึ่งส่วนใหญ่มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร นิเทศติดตามการใช้
หลักสูตรภายในโรงเรียน  คัดเลือกเนื้อหาวิชามาใช้สอน  
          ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส่วนมากเห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ มีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับเวลา
และสภาพของผู้เรียน  การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนในระดับมาก  ดังแนวคิดของ กมล  ภู่ประเสริฐ/(2545:/6)/กล่าวว่า  การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ   
          ด้านสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูและคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานส่วนมากเห็นว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตวัสดุสื่อ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ส ารวจความต้องการของครูในการใช้วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน และนักเรียนได้
เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่นระดับมาก  
             ด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูและคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ส่วนมากเห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  จัดประชุม
อบรมเพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  ด าเนินการวางแผนและก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลร่วมกับครู และฝ่ายวิชาการในระดับมาก 



          ด้านการประกันคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ส่วนมากเห็นว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติเกี่ยวกับส่งเสริมให้มีการรายงาน    การประเมินตนเองต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วาง
แผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดให้มีระบบการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
   3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิภาพการบริหาร งานวิชาการของครูใน
โรงเรียนเทศบาล  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี พบว่า  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวม 
โดยมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ โดยด้านการกระจายอ านาจมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับด้านการพัฒนาหลักสูตร  ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านสื่อการ เรียนการสอน ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านการประกันคุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร  ครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่วนมากเห็นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
          การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลางกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาของครูโรงเรียนเทศบาล  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวั ดปทุมธานี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่วนมากเห็นว่า 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการมีส่วนร่วม  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาท่ีสังคมต้องการการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
             การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านบริหารตนเอง มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับสูงกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และ
การประกันคุณภาพการศึกษาของครูในโรงเรียนเทศบาล  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากเห็นว่า  การบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านบริหารตนเอง  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการนิเทศการใช้หลักสูตรภายในโรงเรียน  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส ารวจความต้องการของครูในการใช้วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอน  
         การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร มีการจัด    การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน  การวัดและ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษาของครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากเห็น
ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาที่สังคมต้องการ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม   การเรียนรู้ตลอดชีวิต การควบคุม ก ากับให้ครูได้มี
การใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ 
          4. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล  
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ อันดับแรก
คือ การบริหารตนเอง รองลงมา การกระจายอ านาจ  การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบถ่วงดุล  ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารงานที่มีการปฏิรูประบบการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่น ารูปแบบของการบริหารองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมาใช้ในระบบการบริหารสถาน ศึกษา ซึ่งการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานน้ัน เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้วยการถ่ายโอนอ านาจ  การตัดสินใจใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณ  บุคคล และหลักสูตรไปยังโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้
มีการบริหารตนเองและจัดการ ศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  มีการกระจายอ านาจ



การบริหารสถานศึกษา โดยการจัดโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นหน่วยงานย่อย  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินงานโดย
การจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและให้มีการก ากับติดตาม  การด าเนินงานของโรงเรียน          จากผลการวิจัยแสดงว่า 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  มีการกระจาย
อ านาจการบริหารงานในโรงเรียนให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารตนเอง มีการตรวจสอบและถ่วงดุลและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียน  ส่วนการบริหารงานวิชาการนั้นให้ความส าคัญกับการจัดกระบวนการของการเรียนรู้ การวัดผลและ
การประเมินผล  การประกันคุณภาพการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรโดยการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานนั้น  มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ  
  ข้อเสนอแนะ 
            เพื่อให้ผลการวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อเนื่อง ดังข้อเสนอแนะ ต่อไปนี้  
 ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปใช้ 
                            1.  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

               1.1  ด้านการกระจายอ านาจ การบริหารงานของโรงเรียนควรส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจอย่างชัดเจน
โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช่วงช้ัน และหน่วยงานหลัก การจัดโครงสร้าง
งานให้คณะครูแบ่งกลุ่มการท างานด้วยความสมัครใจ และตามความรู้ความสามารถของบุคคล    
                                1.2  ด้านการมีส่วนร่วม  ควรส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างานของโรงเรียน  โดยมีการ
ประชุมคณะครูร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อวางแผนงานก าหนดมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมประชาธิปไตย
การท างาน  นอกจากนี้ให้ความส าคัญกับการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการท างานของโรงเรียน  เช่น                   การ
จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมครูผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น  
                                 1.3//ด้านการบริหารตนเอง ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงาน เช่น คณะกรรมการระดับช่วงช้ัน  
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพื่อให้มีคณะ กรรมการกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนา
นักเรียนและสร้างสรรค์ผลงาน การถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  ส่งเสริมการบริหารตนเองอย่างแท้จริง เช่น 
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  เพื่อไม่ให้เกิดความล้าช้าในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา และมีแผนงานเพื่อ
ด าเนินงานบริหารการศึกษาอย่างเป็นระบบที่จะช่วยเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
                                 1.4  ด้านการตรวจสอบและถ่วงดุล ควรส่งเสริมให้มีการก ากับติดตามประเมินผล ตรวจสอบ      
เพื่อน าผลไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานแต่ละสายงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น      การตรวจสอบบัญชี การลงทะเบียน 
พัสดุ-ครุภัณฑ์ ได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้น มีการการตรวจสอบและถ่วงดุลให้เป็นระบบตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างแท้จริง  
โดยมีการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโครงการที่ได้จัดท าขึ้นในรอบปี   เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมจริยธรรมที่เข็มแข็งให้กับบุคลากร 
                            2.  ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ 
    2.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีระบบการก ากับ ติดตามและการประเมินผลการใช้
หลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรควรมีขั้นตอนของการส ารวจสภาพปัญหาความต้องการและความจ าเป็นของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยการจัดท าแบบส ารวจสอบถามความคิดเห็นของชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานในท้องถิ่น  เพื่อให้หลักสูตรของ
สถานศึกษาได้มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชนและท้องถิ่น 
    2.2  ด้านการจัดการเรียนรู้  ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมกับ
เวลาและสภาพของผู้เรียน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต โ ดยการส่งเสริมจัดท าให้
โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชน จัดท าห้องสมุดไว้บริการและน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสืบค้น 



    2.3  ด้านสื่อการเรียนการสอน การจัดท าสื่อการเรียนรู้นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งใน    การพัฒนาความรู้ให้
นักเรียน จึงควรให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ครูคิดค้นและผลิตวัสดุ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และควรส่งเสริมระบบการนิเทศติดตาม และให้ความรู้กับครูเรื่องสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
วัยและช่วงช้ันของนักเรียนโดยการจัดหาวิทยากรมาอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูในโรงเรียน หรือส่งครูเข้ารับการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    2.4  ด้านการวัดและประเมินผล  ควรวางแผนการด าเนินงานและก าหนดนโยบายการวัดและประเมินผล
โดยให้ครูมีส่วนร่วมกับฝ่ายวิชาการ ให้ความรู้กับครูการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล และผู้บริหารควรเป็นที่ปรึกษา
ของครูในการแนะน าในเรื่องการวัดและประเมินผลนักเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางของหลักสูตร 
    2.5  ด้านการประกันคุณภาพ ควรส่งเสริมให้ครูมีการายงานการประเมินตนเอง     ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
มีการวางแผนการประกันคุณภาพร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมี    ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  นอกจากนี้ควรน าการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมาใช้ในการก าหนดมาตรฐาน  และจัดท า
ข้อมูลการประกันคุณภาพของโรงเรียนต่อไป  
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