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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ 
ครูผูส้อนของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2554 รวม 6 โรงเรียน จาํนวน 30 คน จากโรงเรียนขนาดเลก็ 2 โรงเรียน จาํนวน 15 คนโรงเรียน
ขนาดกลาง 2 โรงเรียน จาํนวน 10 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน จาํนวน 5 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

จากการศึกษา  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมมีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  
และการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นท่ีมีการดาํเนินการนอ้ยกว่าดา้นอ่ืนคือ 
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาแต่ก็อยู่ในระดับมาก ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของปัญหาการบริหารวิชาการสูงท่ีสุด คือ การพฒันา
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา รองลงมา คือ การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามลาํดบั ส่วนด้านท่ีมีปัญหาใน 
การดาํเนินการน้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัตั้งการศึกษา 

 

ฆ 

DPU



ง 

Thematic Paper Title The Academic Administration of Administrators at the Basic 
Educational Institutes in Yannawa District under the Bangkok 
Metropolis 

Author Umporn Inpong 
Thematic Paper Advisor Professor Dr. Paitoon Sinlarat 
Department Education Management 
Academic Year 2011 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to study the conditions and problems of the academic 
administration of administrators at the basic educational institutes in Yannawa district under the 
Bangkok Metropolis.  The subjects were 30 teachers, in the academic year 2511, from 6 basic 
educational schools in Yannawa district under the Bangkok Metropolis (15 teachers from 2 small-
sized schools, 10 from medium-sized schools, and 5 from large-sized schools.  The purposive 
sampling technique was applied, and questionnaires were used to collect the data. 

It was found that the academic administration, according to the framework of the 
Ministry of Education, was at a high level.  Considering each area of the administration, the 
findings revealed the first three areas ranked by the mean scores, were the learning process 
development with the highest mean score, followed by the development of the quality assurance 
system in educational institutes with the high mean score, and the curriculum development with 
the high mean score.  The areas with less academic administration were the promotion and 
support of academic work to individuals, families, organizations, agencies, and other institutes 
dealing with education.  However, these areas were administered at a high level.  The findings of 
each area showed that the problems of the development of learning materials, innovation, and 
educational technology received the highest mean score, followed by the problems of the 
development of the quality assurance system in educational institutes, and the researching for the 
development of quality education, respectively.  The three areas with less administration 
problems were curriculum development, learning process development, and the promotion and 
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support of academic work to individuals, families, organizations, agencies, and other institutes 
dealing with education. 
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สารนิพนธ์  เ ร่ืองการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน  
เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยดีเพราะความกรุณาและความ
ช่วยเหลือจากบุคคล หน่วยงาน และองคก์รต่างๆ หลายฝ่าย ซ่ึงผูว้ิจยัขอกล่าวรายนามดงัต่อไปน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร. พิณสุดา สิริธรังศรี ประธานกรรมการสอบ ท่ีไดส้ละเวลา
เพ่ือใหค้าํช้ีแนะอนัมีค่าและเป็นประโยชน์อยา่งสูงในการทาํงานวิจยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. ไพฑูรย ์สินลารัตน์ และอาจารยโ์ชติ แยม้แสง ท่ีให้
ความกรุณาและสละเวลาใหค้าํแนะนาํ และแนวทางในการทาํงานจนสาํเร็จลุล่วงตามจุดประสงค ์ใน
ฐานะอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และดร. พิมพใ์จ ภิบาลสุข ในฐานะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 

ส่วนสําคญัท่ีทาํให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จลงไดก้็คือ ความร่วมมือท่ีผูวิ้จยัไดรั้บจาก 
ผูบ้ริหาร และผูส้อนในสถานศึกษาเขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แห่ง และพ่ีๆ นอ้งๆ 
ร่วมชั้นเรียนสาขาวิชาการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงผูวิ้จยั จะระลึกถึงอยูเ่สมอ 

คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากงานวิจยัน้ีขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา
และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไดอ้บรม ส่ังสอน จนเกิดวิชาความรู้และประสบการณ์ชีวิต และสุดทา้ย
ขอบคุณมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยท่ี์ไดใ้หทุ้นการศึกษามาตลอดจนสาํเร็จการศึกษา 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมา และความสําคญัของปัญหา 

เ ป้าหมายสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการหลังจากการปฏิรูปโครงสร้างตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คือ การพฒันาคุณภาพ
นักเรียนให้เต็มศกัยภาพ พฒันาไดต้ามธรรมชาติ ทั้งดา้นความรู้และคุณธรรม ซ่ึงการดาํเนินการ
ดงักล่าวให้บรรลุผล จาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบต่างๆ ในการจดัการศึกษา ท่ีเป็นเง่ือนไข
และปัจจัยในการทาํงาน ซ่ึงประกอบด้วยบริบท (Context) สภาพแวดลอ้มภายในได้แก่ อาคาร
สถานท่ี ปัจจยัตวัป้อน (Input) ไดแ้ก่ นักเรียน ครู วสัดุ ครุภณัฑ์ และกระบวนการ (Process) ซ่ึง
กระบวนการท่ีสาํคญั คือ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศ และกระบวนการบริหาร  

การบริหารจดัการเป็นภารกิจและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้งในทุก
ระดบั ตอ้งมีหนา้ท่ีอาํนวยการ ส่งเสริมสนบัสนุน ประสานงาน นิเทศ ควบคุม กาํกบั ติดตาม แกไ้ข
ปัญหาพัฒนาการ  ปรับปรุงการดําเนินงาน  หรือกิจกรรมต่างๆ  ในระบบ  ทั้ งการวางแผน  
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป และ
งานอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา
ตามบทบาทหน้าท่ี และส่งเสริมการทาํงานเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  
ไดจ้ดัทาํขอบข่ายภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษาไว ้4 ดา้นคือ การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 
34) ซ่ึงถือว่าเป็นภารกิจท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา ต้องจัดการให้ดีมีคุณภาพ โดยผูบ้ริหารต้องหา
แนวทางในการบริหารจดัการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารงานดา้นวิชาการ ถือว่าเป็นภารกิจท่ี
เป็นหวัใจสาํคญัในการพฒันาสถานศึกษาใหมี้ความกา้วหนา้และมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายและ
ความคาดหวงัของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

ดว้ยความสาํคญัดงักล่าว ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งเป็นผูน้าํในการบริหารงานวิชาการ 
ตอ้งมีความตระหนัก ถึงการนาํไปสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้ง โดยอาศยัปัจจยัการบริหาร เช่น คน (Man) 
เงินทุน (Money) วสัดุและครุภณัฑ ์ (Materials) รวมถึงการจดัการ (Management) ในการดาํเนิน
กิจกรรมนั้นย่อมมีอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซ่ึงบางคร้ังสาเหตุนั้นอาจเกิดจากผูบ้ริหารด้วย ซ่ึง 

DPU



2 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546: 98) ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารควรมีความหมายรับผิดชอบ 
การวางแผนตั้งแต่งานวิชาการระดบัสถานศึกษา การเรียนการสอนของครู โดยจดัให้มีการประชุม 
เพ่ือปรึกษาหารือหรือรับฟังความคิดเห็นของครูอาจารย ์ควรมีส่วนร่วมในการวางแผน มีทกัษะใน
การวางแผน ซ่ึงสามารถช้ีนาํครูอาจารยไ์ด ้ตลอดจนควรรู้จกัการวางแผนในการบริหารงาน ซ่ึงงาน
วิชาการเป็นงานท่ีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง มีการวางแผนให้เป็นขั้นตอน เพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ี
วางไว ้นั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีความสาํคญัต่อการบริหารงานวิชาการ 

สําหรับการบริหารงานวิชาการของผู ้บ ริหารสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาของจิตรลดา จตุรนตรั์ศมี (2539) พบว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบนั
นั้นยงัประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
วิชาการ ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล ขาดงบประมาณสนบัสนุนในดา้นการปฏิบติัตามแผนงาน เอกสารหลกัสูตรและส่ือการ
สอน นอกจากนั้นยงัรวมถึงขาดการวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
การแนะแนว และการประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษา ยงัไม่มีการทาํหลกัเกณฑ์ แนวทางการ
ประเมิน และยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี รวมทั้งการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (กรรณิการ์ 
จนัทร์แสงและคณะ, 2552) 

ดังนั้ น จากท่ีมาและความสําคญัของปัญหาดงักล่าวข้างต้น ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็น
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานครเพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลมาเป็นแนวทาง
ใหก้บัผูบ้ริหารโรงเรียนและหน่วยงานท่ีสนใจใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษาต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพื้นท่ีเขต
ยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพ้ืนท่ีเขต
ยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร 
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1.3 ขอบเขตของการวจิยั 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัยได้กาํหนดขอบเขตของ
เน้ือหาท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดขอบข่ายและกิจกรรมการบริหารและ
จดัการสถานศึกษา ดา้นการบริหารวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 33-38) โดยมีเน้ือหาท่ี
ทาํการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

1.  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดัผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
9.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
11.  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12.  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  

และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากร  และกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เขตยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 รวม 6 โรงเรียน จาํนวน 182 คน (สาํนกังาน
เขตยานนาวา, 2554)  

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ครูผูส้อนของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 รวม 6 โรงเรียน จาํนวน 30 คน จาก
โรงเรียนขนาดเลก็ 2 โรงเรียน จาํนวน 15 คน, โรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน จาํนวน 10 คน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน จาํนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
 

DPU



4 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจดัการ ทุกอยา่งในโรงเรียน เพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และภารกิจหลักโดยตรงในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของโรงเรียนและ
เป็นเคร่ืองมือช้ีวดัความสําเร็จ และความสามารถของผูบ้ริหาร งานวิชาการเป็นหัวใจของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียน การท่ีจะดูว่าสถาบันใดมี
มาตรฐานก็มกัเอาผลงานทางวิชาการเป็นสําคญั งานวิชาการจะสัมฤทธ์ิผลเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบั
บทบาทของผูบ้ริหารวา่เอาจริงเอาจงักบัการบริหารงานวิชาการเพียงใด และบุคลากรในสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในงานวิชาการมากน้อยแค่ไหน ดังนั้ น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรให้
ความสําคญัและความสนใจกับการบริหารงานวิชาการเป็นอนัดับแรกและถือเป็นหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารในการเตรียมการ เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความพร้อมอยา่งทัว่ถึงก่อนและจะส่งผล
ถึงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ งน้ี รวมถึงผูรั้กษาราชการแทนในตาํแหน่ง
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีเปิดสอนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตยานนาวา 
สงักดักรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2554 ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี รวม 
6 โรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 1. โรงเรียนวดัช่องลม 2. โรงเรียนวดัช่องนนทรี 3. โรงเรียนวดัดอกไม ้
4. โรงเรียนวดัปริวาศ 5. โรงเรียนวดัคลองใหม่ และ 6. โรงเรียนวดัคลองภูมิ 

ขนาดโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีอยู่ ในสังกดั
เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร โดยใช้จาํนวนนักเรียนท่ีมีอยู่ในโรงเรียนเป็นเกณฑ์ ซ่ึง
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขนาด คือ (สาํนกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2550)  

1.  ขนาดเลก็ จาํนวนนกัเรียนไม่เกิน 400 คน  
2.  ขนาดกลาง จาํนวนนกัเรียนตั้งแต่ 401 – 800 คน  
3.  ขนาดใหญ่ จาํนวนนกัเรียน 801 คน ข้ึนไป  

 
 
 
 
 
 
 

DPU



5 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผลการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีคาดวา่จะไดป้ระโยชนด์งัต่อไปน้ี 
1. ทราบถึงสภาพการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  

เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาการปฏิบติังาน
ดา้นบริหารวิชาการของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ได้ทราบถึงปัญหาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผูบ้ริหารและครูไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง และ
พฒันาการปฏิบติังานดา้นบริหารวิชาการของโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่ผูส้นใจในการดาํเนินการวิจยัเก่ียวกบั
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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1.6 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

การบริหารงานวชิาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

เขตยานนาวา 
 สังกดักรุงเทพมหานคร 

 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัผล ประเมินผล  และเทียบโอนผล

การเรียน 
4. การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันา

วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ

แก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัตั้งการศึกษา 

สถานภาพส่วนบุคคล 
 

1. เพศ  
2. วฒิุทางการศึกษา 
3. ประสบการณ์การทาํงาน 
    ดา้นงานวิชาการของโรงเรียน   
4. การฝึกอบรมและสมัมนาดา้นวิชาการ   
5. ขนาดของโรงเรียน 
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บทท่ี  2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกดั

กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
1. การบริหารงานวิชาการ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัผูน้าํและภาวะผูน้าํ 
3. บทบาทของผูน้าํทางการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 
4. การจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 การบริหารงานวชิาการ 

การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการอยา่งเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชดัเจน คือ การพฒันา
คุณภาพมนุษยทุ์กดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด ความ
ประพฤติปฏิบัติ  เป็นต้น โดยคาดหวังท่ีมีคุณภาพน้ีจะทําให้สังคม  มีความมั่นคง  สงบสุข 
เจริญกา้วหน้าทนัโลก แข่งขนัในเวทีระหว่างประเทศได ้คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถ 
และอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีสมานฉนัท ์การจดัการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการศึกษา
ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ตามอธัยาศยั ยอ่มข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมสาํหรับกลุ่มเป้าหมายแต่
ละกลุ่มท่ีแตกต่างกนัไป เน่ืองจากการจดัการศึกษาเนน้ระบบ ดงันั้น การจดัการศึกษาจึงจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินไปอย่างต่อเน่ือง มีบุคคลและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขา้ร่วมดาํเนินการมีรูปแบบขั้นตอน 
กติกาและวิธีการดาํเนินการมีทรัพยากรต่างๆสนบัสนุน และตอ้งมีกระบวนการประเมินผล การ
จัดการศึกษาท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได้ด้วย ทั้ งน้ี ผลผลิตของการจัดการศึกษาได้แก่ผูท่ี้ได้รับ
การศึกษา ส่วนผลลัพธ์หรือผลสะท้อนสุดท้ายคือ พลเมืองมีคุณภาพ และสังคมมีสภาพท่ีพึง
ประสงค ์

การบริหารจดัการของสถานศึกษาถือเป็นหน้าท่ีในการให้บริการศึกษาแก่ประชาชน
และเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงตอ้งนาํหลกัการว่าดว้ยการบริหารและจดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ให้กบัโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลดว้ย โดยหลกัการดงักล่าวไดแ้ก่ 1) หลกันิติ
ธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส่ 4) หลกัการมีส่วนร่วม 5) หลกัความรับผิดชอบ และ 
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6) หลกัความคุม้ค่า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 32) หลกัธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขา้กบัการ
ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ การดาํเนินงานดา้นวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารทัว่ไป และเป้าหมายในการจดัการศึกษา คือผูเ้รียนเป็นคนดีเก่ง และมีความสุข 

ขอบข่ายและกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา มีดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 
43-38) 

1.  การบริหารงานวิชาการ 
1.1  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.2  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
1.3  การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
1.4  การวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
1.5  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
1.6  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
1.7  การนิเทศการศึกษา 
1.8  การแนะแนวการศึกษา 
1.9  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.10  การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
1.11  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
1.12  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
2.  การบริหารงบประมาณ 

2.1  การจดัทาํและเสนอของบประมาณ 
2.2  การจดัสรรงบประมาณ 
2.3  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 
2.4  การระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา 
2.5  การบริหารการเงิน 
2.6  การบริหารบญัชี 
2.7  การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

3.  การบริหารงานบุคคล 
3.1  การวางแผนกาํลงัคนและกาํหนดตาํแหน่ง 
3.2  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
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3.3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
3.4  วินยัและการรักษาวินยั 
3.5  การออกจากราชการ 

4.  การบริหารทัว่ไป 
4.1  การดาํเนินงานธุรการ 
4.2  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.3  งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
4.4  การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
4.5  การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
4.6  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.7  การส่งเสริม สนบัสนุน ดา้นวิชาการ 
4.8  การดูแลอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
4.9  การจดัสาํมะโนผูเ้รียน 
4.10  การรับนกัเรียน 
4.11  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั 
4.12  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4.13  งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
4.14  งานประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
4.15  การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร 

หน่วยงาน และสถาบนั สงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
4.16  งานประสานราชการกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
4.17  การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
4.18  งานบริการสาธารณะ 
4.19  งานท่ีไม่ไดร้ะบุในงานอ่ืน 

การบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารงานในสถานศึกษาท่ีมีขอบข่ายคลุมงานในหลาย
ดา้นตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการท่ีกาํหนดให้มีการบริหารงานดงัน้ี การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป แต่การบริหารสถานศึกษาเป็น
การบริหารท่ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือจดัการเรียนรู้ให้กบันักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉะนั้น การบริหารงานวิชาการ จึงเป็นงานหลกัสาํหรับ
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การบริหารในสถานศึกษาเพ่ือให้การจดัการศึกษามีคุณภาพ ส่วนการบริหารงานในดา้นต่างๆ เป็น
การสนบัสนุนเพือ่ใหก้ารบริหารงานวิชาการดาํเนินไปไดด้ว้ยดี 
2.1.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน ได้
กล่าวถึงความหมายและความสาํคญัของงานวิชาการ ไวด้งัน้ี 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 6) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนหมายถึง การ
บริหารงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจหลกัของ
สถานศึกษา 

ระพี สาคริก (2545: 50 – 53) กล่าวถึง ความหมายของ วิชาการ ความจริงทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีมีเหตุผลและสมัพนัธ์อยูก่บัชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์มีศูนยร์วมอยูใ่นใจมนุษย ์

รุจิร์ ภู่สาระ, และจนัทรานี สงวนนาม (2545: 56) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอยา่งในโรงเรียน ซ่ึงเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน
ใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปรียาพร วงส์อนุตรโรจน์ (2546: 2) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
บริหารสถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการ
สอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบัผูเ้รียน 

หวน พินธุพนัธ์ (2548: 7) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบั 
การเรียนการสอน ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัการนาํหลกัสูตรไปใช ้การทาํแผนการสอน การปรับปรุง
การเรียนการสอน การส่ือสาร การประเมินผล การวดัผลและการนิเทศการสอน 

ดังนั้ นจึงสรุปความหมายท่ีกล่าวมา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการ  
ทุกอย่างในโรงเรียน เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ภารกิจหลกัโดยตรงในการจดัการศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของโรงเรียนและเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัความสําเร็จ และความสามารถของ
ผูบ้ริหาร งานวิชาการเป็นหัวใจของสถาบนัการศึกษาทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัหรือ
โรงเรียน การท่ีจะดูว่าสถาบนัใดมีมาตรฐานก็มกัเอาผลงานทางวิชาการเป็นสาํคญั งานวิชาการจะ
สัมฤทธ์ิผลเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบับทบาทของผูบ้ริหารว่าเอาจริงเอาจงักบัการบริหารงานวิชาการ
เพียงใด และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในงานวิชาการมากน้อยแค่ไหน ดงันั้น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรใหค้วามสาํคญัและความสนใจกบัการบริหารงานวิชาการเป็นอนัดบัแรก
และถือเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการเตรียมการ  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความพร้อมอยา่ง
ทัว่ถึงก่อนและจะส่งผลถึงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนไดบ้รรลุวตัถุประสงค ์
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2.1.2 ความสาํคญัของการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลกั มีความสําคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งให้ความสนใจ

และใชเ้วลาในการบริหารมากกว่างานอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัการศึกษา ท่ีกล่าวไว้
ดงัน้ี 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 5) ได้กล่าวถึงความสําคัญว่า สถานศึกษาทุกระดับและ 
ทุกประเภทมีภารกิจหลกัท่ีสาํคญัอยูท่ี่การพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณภาพตามท่ีคาดหวงัไวต้ามระดบัและ
ประเภทของการศึกษานั้น คุณภาพท่ีคาดหวงั หมายถึงคุณสมบติัอนัพึงประสงคท่ี์จะให้เกิดข้ึนแก่
ผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ ความคิด จริยธรรม ซ่ึงคาดหวงัโดยการกาํหนดในหลกัสูตร 
คาดหวงัโดยชุมชนและสังคม คาดหวงัโดยสถานศึกษาเอง และคาดหวงัโดยตวัผูเ้รียน ดว้ยเหตุท่ีมี
ภารกิจดงักล่าว โรงเรียนจึงตอ้งพยายามดาํเนินงานใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามท่ีคาดหวงั การดาํเนินงาน
ให้ไดผ้ลดงักล่าวตอ้งอาศยัการดาํเนินงานท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการอาศยัการทาํงานท่ีเป็นระบบ มี
ความตระหนกัวา่ตอ้งพฒันาตนเองอยูเ่สมอและมีความตั้งใจจริง 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 1) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัว่า งานวิชาการเป็นงาน
สาํคญัเน่ืองจากงานวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งหลกัสูตร การจดัโปรแกรมการศึกษาและการเรียนการสอน
เป็นหัวใจของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู ้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับวัย จาก
ความสาํคญัท่ีกล่าวมาแสดงใหเ้ห็นวา่ การบริหารงานวิชาการเป็นการจดักิจกรรมภายในโรงเรียน ท่ี
เก่ียวกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผูเ้รียน 
ท่ีจะส่งผลให้มีคุณภาพท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและเป้าหมายของนโยบาย
หน่วยงานตน้สังกดั และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 

สมิท และคนอ่ืนๆ (Smith.et al., 1971: 170) เห็นว่า งานวิชาการเป็นงานหลกัของ 
การบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา
จะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการ การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาและ
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง และ
ทางออ้ม ในดา้นการใชเ้วลาในการบริหารงานและการใหค้วามสาํคญัของงานในสถานศึกษางานใน
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร โดยแยกงานออกเป็น 7 ประเภทพบว่า 1) ใชเ้วลาร้อยละ 40 เก่ียวกบั
การบริหารงานวิชาการ 2) ใชเ้วลาร้อยละ 20 เก่ียวกบัการบริหารบุคลากร 3) ใชเ้วลาร้อยละ 20 
เก่ียวกับการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา 4) ใช้เวลาร้อยละ 5 เก่ียวกับการบริหารการเงิน  
5) ใชเ้วลาร้อยละ 5 เก่ียวกบัการบริหารงานอาคารสถานท่ี 6) ใชเ้วลาร้อยละ 5 เก่ียวกบัการบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน และ 7) ใชเ้วลาร้อยละ 5 เก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป 
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จากความคิดเห็นดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารในสถานศึกษาใชเ้วลาถึงร้อยละ 
40 ของเวลาทั้งหมดบริหารงานวิชาการมากกว่าใชเ้วลาบริหารงานอ่ืนๆ 

จากแนวความคิดของนกัวิชาการทั้งหลาย สรุปไดว้่า งานวิชาการถือเป็นหวัใจของการ
บริหารสถานศึกษา เป็นงานหลกัของสถานศึกษาทั้งในแง่การบริหารและการปฏิบติังานของครูการ
บริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการดาํเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายของการพฒันาผูเ้รียน 
2.1.3 หลกัการบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงานวิชาการ  เป็นหัวใจสําคัญของการบริหารโรงเรียน  งานอ่ืนๆ  มี
ความสําคญัในลกัษณะสนับสนุนงานวิชาการให้ดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นใน การ
บริหารงานวิชาการผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้งมี ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัการในการบริหารงาน
ดา้นน้ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 35) กล่าวไวว้่า งานวิชาการเป็นงานหลกั หรือเป็นภารกิจ
หลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มุ่งกระจายอาํนาจใหก้ารบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ี
ตะให้สถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยั
สาํคญัทาํใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการสามารถ พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล การประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุน การพฒันา
คุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ปรียาพร วงศ์อนุดรโรจน์ (2546: 23) ได้หลกัการบริหารงานวิชาการว่าควรจะได้
คาํนึงถึงหลกัการบริหาร ดงัน้ี 1) มีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีชดัเจน 2) ตอ้งมี
เทคนิควิธีการในการบริหารงานวิชาการ และ 3) มีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ชุมศักด์ิ อินทรักษ์ (2547: 25) กล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการต้องคาํนึงถึง 
การพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ทาํให้ดีท่ีสุดนําไปสู่คุณภาพท่ีคาดหวงั คาํนึงถึงวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับผิดชอบร่วมกันทาํให้ผลผลิตมีคุณภาพ 
คาํนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความประหยดั การดาํเนินงานทางวิชาการโดยอาศยัหลกัการ
ดงักล่าวยอ่มจะสามารถบรรลุความสาํเร็จ คือความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า หลกัการบริหารงานวิชาการ ควรมีการวางแผนก่อนการดาํเนินงาน
การจดัดาํเนินการ ส่งเสริมและควบคุมงานด้านวิชาการ อย่างมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
สถานศึกษาท่ีชดัเจน มีเทคนิควิธีการในการบริหารงานวิชาการ มีการประเมินผลงานทางวิชาการ 
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เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข้งในการบริหารและจัดการสามารถ พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุน การพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.1.4 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการเป็นงานท่ีครอบคลุมงานกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการสอน สําหรับขอบเขตหรือขอบข่ายงานวิชาการในสถานศึกษามีความ
กวา้งขวางมาก ดงันั้นจึงมีนกัวิชาการหลายท่าน รวมทั้งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีทางการศึกษา ไดเ้สนอ
ขอบเขตหรือขอบข่ายของงานวิชาการ ไวด้งัน้ี 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 9-18) ไดก้าํหนดขอบข่ายงานวิชาการไว ้9 ประการดงัต่อไปน้ี 
1) การบริหารหลกัสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน 3) การบริหารหารประเมินผลการเรียน  
4) การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา  5) การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  
6) การบริหารการวิจยัและพฒันา 7) การบริหารโครงการรวิชาการ 8) การบริหารระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศ และ 9) การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการ  

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 111) แบ่งขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการออกเป็น 5 ดา้น คือ 1) หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 2) การจดัการเรียนการ
สอน 3) การนิเทศภายใน 4) การวดัและประเมินผลการศึกษา และ 5) การประกนัคุณภาพการศึกษา 

อรพรรณ พรสีมา (2546: 24) กล่าวถึงขอบข่ายงานวิชาการ ดงัน้ี 1) การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล ประเมิน และเทียบโอนผลการเรียน 4) 
การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5) การพฒันาและใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 6) การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา และ 
8) การส่งเสริมใหมี้ความเขม้แขง็ทางวิชาการ 

รุ่ง แกว้แดง (2546: 88 – 105) ไดก้ล่าวถึง การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนว่าเป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ กาํหนดขอบข่ายไว  ้9 ประการ คือ 1) ศกัยภาพสมองกบัการเรียนรู้  
2) สาระแห่งการเรียนรู้ 3) กระบวนการเรียนรู้ 4) หลกัสูตรของสถานศึกษา 5) เพ่ือการเรียนรู้  
6) การประเมินผลการเรียนรู้ 7) การจดัการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ 8) การวิจยัในสถานศึกษา และ 
9) กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546: 3-4) กล่าวถึงขอบข่ายของงานดา้นวิชาการไวด้งัน้ี  
1) การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ 2) การจดัดาํเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน 3) การจดับริหาร
เก่ียวกบัการเรียนการสอน และ 4) การวดัและประเมินผล 
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คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546: 34 – 38) ไดก้าํหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการสําหรับโรงเรียนนิติบุคคล ดงัน้ี  
1) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 5) การพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว
การศึกษา 9) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ดา้น
วิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และ  
12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ี
จดัการศึกษา 

 ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจากการศึกษาจากนัก
การศึกษาหลายท่าน มีขอบข่ายดังน้ี คือ  1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพ่ือพฒันา
คุณภาพการศึกษา 5) การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือใน
การพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และ 12) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัผู้นําและภาวะผู้นํา  
2.2.1 ความหมายของผูน้าํและภาวะผูน้าํ 

ผูน้าํ (Leader) และ ภาวะผูน้าํ (Leadership) มีความหมายแตกต่างกนั โดยมีผูท่ี้ได้
อธิบายและให้ความหมายของผูน้าํไวห้ลายทศันะ ดงัต่อไปน้ี 

Dubrin (1998: 431) ไดก้ล่าวว่า ผูน้าํเป็นบุคคลท่ีทาํให้องคก์ารต่างๆ นั้นประสบ
ความกา้วหนา้ และบรรลุผลสาํเร็จโดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลผูท่ี้เป็น
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูน้าํคือ บุคคลซ่ึงก่อให้เกิดความมัน่คงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพ่ือให้
บรรลุกลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม 

O’Leary (2000: 1 อา้งถึงในชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2549) กล่าวว่า ผูน้าํ หมายถึง หวัหนา้
กลุ่ม ทีม หรือองคก์รท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน 
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สุเทพ พงศศ์รีวฒัน ์(2548: 2) กล่าวว่า ผูน้าํ คือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงอาจโดยการ
เลือกตั้ง หรือ แต่งตั้งและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกใหมี้อิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถท่ีจะ
จูงใจชกันาํ หรือช้ีนาํใหส้มาชิกของกลุ่มรวมพลงัเพือ่ปฏิบติัภารกิจต่างๆ ของกลุ่มใหส้าํเร็จ 

สาํหรับภาวะผูน้าํนั้นไดมี้ผูนิ้ยามความหมายไวห้ลายทศันะดงัต่อไปน้ี 
Dubrin, (1998: 2 อา้งถึงใน ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2549) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง 

ความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ และการสนบัสนุนให้เกิดข้ึนระหว่างบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

Lussier (1996: 212 อา้งถึงใน ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี, 2549) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง 
กระบวนการในการชกัจูงใหพ้นกังานทาํงานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ธร สุนทรายทุธ (2551: 326) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํเก่ียวขอ้งกบัอาํนาจ หรืออิทธิพลเหนือ
บุคคลแสดงอาํนาจต่อผูบ้ริหาร เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ และอ่ืนๆ ท่ีมี
อาํนาจเหนือบุคคลนั้นๆ อาํนาจดงักล่าวจะเกิดการยอมรับของสมาชิก เกิดการกระตุน้ภายในกลุ่ม 
สามารถเปล่ียนแปลงสถานการณ์นาํไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

ธวชั บุณยมณี, 2550 กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง การกระทาํระหว่างบุคคล โดยบุคคลท่ี
เป็นผูน้าํจะใชอิ้ทธิพล (Influence) หรือการดลบนัดาลใจ (Inspiration) ให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่ม 
กระทาํหรือไม่กระทาํบางส่ิงบางอยา่ง ตามเป้าหมายท่ีผูน้าํกลุ่มหรือองคก์ารกาํหนดไว ้

ภารดี อนนัตน์าวี (2551: 77) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการและสถานการณ์
ท่ีบุคคลหน่ึงไดเ้ป็นท่ียอมรับให้เป็นผูน้าํในกลุ่มและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม
บุคคลนั้น สมาชิกในกลุ่มเช่ือว่ามีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีกลุ่มเผชิญอยูไ่ด ้โดยอาศยั
อาํนาจหน้าท่ีหรือการกระทาํของผูน้าํในการชักจูงหรือช้ีนาํบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติังานสําเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

สตอ็คดิล (Stogdill, 1990: 4) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อ
กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเพ่ือการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย 

เนตร์พัณณา  ยาวิราช  (2550: 7) ระบุว่า  ภาวะความเป็นผู ้นํา หมายถึง  บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืนโดยไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากบุคคลอ่ืน เป็นผูท้าํ
ให้บุคคลอ่ืนไวว้างใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผูน้าํเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการอาํนวยการหรือสั่ง
การ บงัคบับญัชา ประสานงานโดยอาศยัอาํนาจหนา้ท่ี (Authority) เพ่ือใหกิ้จการงานบรรลุผลสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

Bennis and Nanus (1985: 2-3) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของ
องคก์ารเป็นอย่างมากเพราะเป็นปัจจยัท่ีทาํให้องคก์ารมีชีวิตชีวา และสามารถท่ีจะดาํรงอยู่ไดแ้ละ
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นอกจากน้ี ภาวะผูน้าํยงัช่วยพฒันาองคก์ารไปในทิศทางใหม่ๆ ท่ีองคก์ารตอ้งการมุ่งไปสู่ทิศทางนั้น
ได ้

โดยสรุปแลว้ จากความหมายของภาวะผูน้าํดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปสาระสําคญั
ของการเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้ ําได้ว่า ภาวะผูน้ําเป็นส่ิงท่ีทุกคนต้องกระทาํร่วมกัน เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายเดียวกนั เน่ืองจากว่า ในการทาํงานใดๆ มิอาจจะสาํเร็จไดด้ว้ยบุคคลเพียงคนเดียว แต่ตอ้ง
อาศยัความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงภาวะผูน้าํมิได้เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคล
พยายามสร้างอาํนาจให้กบัตวัเอง โดยการขู่เข็ญผูอ่ื้นให้เกิดความกลวัดว้ยวิธีการต่างๆ การกระทาํ
เช่นน้ียอ่มจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นและภาวะผูน้าํก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้เน่ืองจากภาวะผูน้าํ
เกิดข้ึนตามสถานการณ์โดยท่ีบุคคลแต่ละคนยอ่มมีความสามารถไม่เท่ากนั สมาชิกภายในกลุ่มจึง
พิจารณาได้ว่า สถานการณ์ใดควรมีผูน้าํแบบใด เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กรให้สําเร็จตาม
วตัถุประสงค ์นอกจากนั้นภาวะผูน้าํ เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ผูน้าํตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
การยอมรับ มีผูส้นบัสนุน ดงันั้น ภาวะผูน้าํจึงเกิดข้ึนจากการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็นสาํคญั 
และท่ีสําคญัภาวะผูน้าํมีอยู่ในตวัสมาชิกคนอ่ืนๆ ดว้ย ไม่ไดมี้เฉพาะผูบ้ริหารหรือคนใดคนหน่ึง
เท่านั้น แต่ผูท่ี้มีลกัษณะเด่นกว่าผูอ่ื้นมกัจะมีโอกาสไดรั้บเลือกใหรั้บตาํแหน่งผูน้าํเสมอ 

จากความหมายดงักล่าวอาจตั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัภาวะผูน้าํไดด้งัน้ี (หฤทยั ปุตระเศรณี, 
ม.ป.ป.6-7 อา้งถึงใน ธวชั บุณยมณี, 2550) 

1.  ภาวะผูน้าํเป็นกระบวนการ ไม่ใช่ตวับุคคล 
2.  ภาวะผูน้าํแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัอาํนาจของผูน้าํดว้ย 
3.  ภาวะผูน้าํเป็นเร่ืองของการนาํไปสู่จุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

2.2.2 แหล่งของอาํนาจ (The Source of Power) 
แหล่งของอาํนาจโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (Daft, 2002 อา้งถึงใน ชยัเสฏฐ ์

พรหมศรี, 2549) อนัไดแ้ก่ 
อาํนาจโดยตาํแหน่ง (position power) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ อาํนาจโดย

ชอบธรรม (Legitimate power) คืออาํนาจท่ีมาจากตาํแหน่งท่ีเป็นทางการ อาํนาจในการใหร้างวลั 
(Reward power) คืออาํนาจในการใหคุ้ณแก่พนกังานในองคก์รในขอบเขตท่ีตนสามารถกระทาํได ้
และ อาํนาจในการขู่บงัคบั (Coercive power) คืออาํนาจในการให้โทษหรือลงโทษพนกังาน 

อาํนาจส่วนบุคคล (personal power) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ อาํนาจทางความ
เช่ียวชาญ (Expert power) คืออาํนาจท่ีไดจ้ากความรู้ความสามารถพิเศษของผูน้าํ และ อาํนาจอา้งอิง 
(Referent power) คืออาํนาจท่ีไดม้าจากคุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ 
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2.2.3 การแบ่งระดบัของผูน้าํ (Classifying Leaders) 
ไดมี้ผูเ้สนอวิธีการในการจดัลาํดบั หรือแบ่งระดบัของผูน้าํไวม้ากมายหลายวิธี แต่ท่ี

นิยมโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 วิธีดว้ยกนั (Mosley, Pietri & Megginson, 1995 อา้งถึงใน ชยัเสฏฐ ์
พรหมศรี, 2549) ไดแ้ก่ 

1. ตามวิธีท่ีผูน้าํใชห้รือแสดงออก (approach-used) โดยทัว่ไปแลว้สามารถแบ่งออกได ้
3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ผูน้าํแบบเผด็จการ (Autocratic or Authoritarian leader) คือผูน้าํท่ีตดัสินเร่ือง
ต่างๆ ทั้งหมดเองเพียงผูเ้ดียว 

2) ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic or Participative leader) คือผูน้าํท่ีให ้
ความเอาใจใส่กบัความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นไดมี้ส่วนร่วมใน 
การตดัสินใจ 

3) ผูน้าํแบบตามสบาย (Laissez-faire or Free-rein leader) คือผูน้าํท่ีไม่เขม้งวดและ
ปล่อยใหลู้กนอ้งทาํตามท่ีเขาตอ้งการ 

2. ตามการมุ่งเนน้ต่อการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วง (orientation toward job) เป็นการแบ่ง
โดยใชท้ศันคติของผูน้าํท่ีมีต่อการทาํงานใหลุ้ล่วง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ผูน้าํท่ีมุ่งเนน้งาน (Task-oriented or Production-oriented Leaders) คือผูน้าํท่ี
มุ่งเนน้ไปในการทาํงานให้สาํเร็จลุล่วง มุ่งเนน้ท่ีการวางแผน และกระบวนการทาํงาน พยายามท่ีจะ
ควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

2) ผูน้าํท่ีมุ่งเนน้คน (People-oriented or Employee-centered Leaders) คือผูน้าํท่ี
คาํนึงถึงสวสัดิการ และความรู้สึกของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 
2.3 บทบาทของผู้นําทางการศึกษาเกีย่วกบัการบริหารงานวชิาการ 
2.3.1 การเป็นผูน้าํทางวิชาการ 

แคมพเ์บลล,์ และคนอ่ืนๆ (Campbell, et al., 1997: 225 – 227) ภาควิชาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลยัเทนเนสซ่ี สหรัฐอเมริกา ไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนในฐานะ
ผูน้าํทางวิชาการไว ้17 ประการ คือ 

1) ส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างวิชาการของโรงเรียนได ้
2) ส่งเสริมใหค้รูนาํเอาเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างวิชาการของโรงเรียนไปปฏิบติั 
3) สร้างความเช่ือมัน่ว่ากิจกรรมของโรงเรียนและหอ้งเรียนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ

วตัถุประสงคท์างวิชาการของโรงเรียน 
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4) สร้างความเช่ือมัน่วา่โครงการทางวิชาการของโรงเรียนเป็นผลมาจากผลการวิจยัและ
การปฏิบติัทางการศึกษา 

5) มีการวางแผนร่วมกบัคณะครูเก่ียวกบัโครงการต่างๆทางวิชาการเพ่ือให้บรรลุความ
ตอ้งการของนกัเรียน 

6) ส่งเสริมใหค้รูไดน้าํโครงการทางวิชาการไปปฏิบติั 
7) ปฏิบติัร่วมกบัครูในการประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรียน 
8) ติดต่อส่ือสารกบัครูและนกัเรียนดว้ยความคาดหวงัท่ีสูงในดา้นมาตรฐานวิชาการ 
9) ใหก้ารสนบัสนุนในการจดักิจกรรมทางสงัคมของนกัเรียน 
10) ให้การสนบัสนุนในการจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาของนกัเรียนทาง

สงัคมของนกัเรียน 
11) มีการจดัสรรเวลาเพ่ืองานวิชาร่วมกบัครูไวอ้ยา่งชดัเจน 
12) ให้ความร่วมมือกบันกัเรียนในการกาํหนดระเบียบ เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นวินยัของ

นกัเรียน 
13) ร่วมมือกบันกัเรียนให้มีการนาํระเบียบกฎเกณฑท่ี์สร้างข้ึนมาใชใ้นการแกปั้ญหา

ดา้นวินยันกัเรียน 
14) ร่วมมือกบัคณะครูให้มีการนาํระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนมาใชใ้นการแกปั้ญหา

ดา้นวินยันกัเรียน 
15) มีการปฐมนิเทศคณะครุเก่ียวกบัโครงการของโรงเรียน 
16) มีการประเมินผลการปฏิบติังานของครูอยา่งยติุธรรม 
17) ช่วยเหลือครูในการพฒันาระบบงานเพ่ือใหมี้ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 
การเป็นผูน้าํเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อการบริหารงานเพราะผูน้าํเปรียบเสมือนดวง

ประทีปของโรงเรียน เป็นจุดรวมแห่งพลงัของบุคลากรในโรงเรียน ผูน้าํจึงเสมือนหลกัชยัในการ
ดาํเนินงานโดยเฉพาะต่อผูบ้งัคบับญัชาและต่อผลงานในส่วนรวมความสามารถและลกัษณะของ
ผูน้าํจึงมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2536: 4-7) 
ท่ีกล่าวว่า ในโรงเรียนประถมศึกษาก็จะมีผูบ้ริหารโรงเรียนทาํหน้าท่ีเป็นผูน้าํและใช้ภาวะผูน้าํ
โรงเรียนไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
2.3.2 บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2536: 33-35) ไดร้วบรวมความคิดเห็นของนกัศึกษาต่างประเทศ 
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน ไวด้งัน้ี 
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กอร์ตนั (Gorton อา้งถึงในเสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2536: / 33 - 35) ไดส้รุปบทบาท
หนา้ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารโรงเรียนไว ้6 ประการ คือ 

1. บทบาทในฐานนะผูบ้ริหาร 
2. บทบาทในฐานนะเป็นผูน้าํในดา้นการสอนหรือดา้นวิชาการ 
3. บทบาทในฐานนะเป็นผูรั้กษาระเบียบวินยั 
4. บทบาทในฐานะเป็นผูส่้งเสริมมนุษยสมัพนัธ์ 
5. บทบาทในฐานะเป็นผูป้ระเมินผล 
6. บทบาทในฐานะเป็นผูแ้กปั้ญหาความขดัแยง้ 
เซอร์จิโอวานน่ีและคาร์เวอร์ (Sergiovanni & Carver อา้งถึงในเสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 

2536: 33 - 35) ไดส้รุปวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะแสดงความเป็นผูน้าํใน 3 ประการ คือ 
1. พฤติกรรมของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งแสดงพฤติกรรมของผูบ้ริหารใน 2 

ลักษณะ  ได้แก่  1) พฤติกรรมมุ่งงาน  คือ  มุ่งในการปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้สํา เ ร็จ  และ  
2) พฤติกรรมมุ่งคน คือ สนใจในบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ให้ความสนใจในเร่ืองเก่ียวกบัความมัน่คง
ปลอดภยั การยอมรับนบัถือ เป็นตน้ 

2. พฒันาคนอ่ืน ไดแ้ก่ พฒันาทั้งครูผูส้อนและนกัเรียน 
3. หน้าท่ีของผูน้ํากลุ่ม ผูบ้ริหารโรงเรียนจะต้องแสดงบทบาทผูน้ ําของกลุ่มใน 2 

ประเภท คือ 1) บทบาทในการปฏิบติัภารกิจของกลุ่ม และ 2) บทบาทในการสร้างกลุ่ม 
Campbell, et al (1997) ไดช้ี้ให้เห็นว่า หนา้ท่ีสําคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน คือ 

การส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โดยสรุปภารกิจหลกัไว ้ดงัน้ี 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะมองเห็นการณ์ไกลและมีอิทธิพลในการพฒันาเป้าหมาย

และนโยบายของโรงเรียน 
2. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะกระตุน้และช้ีนาํในการพฒันาโครงการและโปรแกรมต่างๆ 

เพ่ือช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 
3. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะจดัหาและจดัสรรทรัพยากรต่างๆท่ีจาํเป็นเพ่ือสนบัสนุน

โครงการและโปรแกรมของโรงเรียน 
4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะกาํหนดวิธีการและประสานงานในการนาํโครงการไป

ปฏิบติั 
5. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะเป็นตวัแทนของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ 
6. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงาน

ของโรงเรียน 
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เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์ (2536: 10 – 14) ให้แนวคิดสาํคญัประการหน่ึงว่า ผูน้าํท่ีไม่ได้
เป็นผูบ้ริหารก็ปฏิบติัภารกิจไม่ค่อยสะดวกนกัเพราะขาดอาํนาจตามตาํแหน่ง ผูบ้ริหารคนใดท่ีมี
ความเป็นผูน้าํอยูด่ว้ยยอ่มสามารถทาํใหส่ิ้งท่ีตนรับผิดชอบ สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ทาํใหก้ารบริหารมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ดงันั้นจึงสรุปได้ว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถ เขา้ใจใน
จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน มีการทาํงานร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้คาํแนะนาํและประสานงาน ให้ทุก
คนทาํงานร่วมกนัในการบริหารการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.3.3 หนา้ท่ีของผูน้าํทางการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 

Krajewski, Martin & Waldel (1983: 60 – 291) ไดก้ล่าวถึงหนา้ท่ีสาํคญัของผูบ้ริหาร
การศึกษา ไวด้งัน้ี 

1) จดัหาคนมีความรู้ ความสามารถ เขา้มาทาํงานใหเ้พียงพอกบัภารกิจของโรงเรียน 
2) เป็นผูน้าํพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงตอ้งอาศยัการพฒันาปรับปรุงครูให้เป็นครูมือ

อาชีพ 
3) เป็นผูน้ําในการพฒันาหลักสูตร โดยมีการประเมินหลักสูตร ปรับปรุง เน้ือหา 

ปรับปรุงส่ือ ปรับปรุงตารางการสอนของครู ปรับปรุงวีสอนและกิจกรรม 
4) จดับริการแนะแนวและใหค้าํปรึกษาแก่นกัเรียน 
5) จดักิจกรรมพฒันานกัเรียน เพ่ือใหมี้ความสามารถดา้นสงัคม การทาํงานและการเป็น

ผูน้าํ 
6) มีการประเมินครู อาจารย ์เป็นระยะ 
7) สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 
8) บริหารอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
9) ดาํเนินการเก่ียวกบังบประมาณด้วยการจัดซ้ือ จดัหาและใช้งบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหมี้ผลต่อคุณภาพการศึกษา 
อาคม วดัไธสง (2547: 83) กล่าวว่า บทบาทและหนา้ท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัอย่างหน่ึงต่อ

ความสาํเร็จในการบริหาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งแสดงบทบาทของตนใหเ้หมาะสมและปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนใหเ้สร็จสมบูรณ์ เพ่ือให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความมุ่งมัน่และร่วมมือกนัปฏิบติังานอยา่ง
เต็มความสามารถ โดยยึดวตัถุประสงคข์ององคก์ารเป็นหลกั ถา้ผูบ้ริหารแสดงบทบาทและหนา้ท่ี
ของตนได้เหมาะสมถูกต้อง  จะทําให้องค์การประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความสุขดว้ย 
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2.4 การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
2.4.1 ความเป็นมาในการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

การจดัการศึกษาในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร จดัตั้งคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2427 ใน
รูปแบบของโรงเรียนราษฎร์ท่ีวดัมหรรณพาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2430 มีการขยายการจดัการศึกษา
โดยจดัตั้งองคก์รรับผิดชอบเป็นกรมศึกษาธิการและเป็นกระทรวงธรรมการเม่ือปี พ.ศ.2435 ในปี 
พ.ศ. 2441 ได้มีโครงการศึกษาเกิดข้ึน โดยแบ่งความรับผิดชอบให้กรมศึกษาธิการของ
กระทรวงศึกษาธิการจดัการศึกษาในกรุงเทพมหานคร และให้กระทรวงมหาดไทยจดัการศึกษาใน
หวัเมืองร่วมกบัพระสงฆ ์ภายหลงัไดมี้การขยายการศึกษาภาคบงัคบัออกไปถึงระดบัตาํบลระหว่าง
ปีพ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2475 มีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 3 กระทรวง 
คือ (สาํนกัการศึกษา. 2551 ข: 1-5) 

1. กระทรวงนครบาล รับหนา้ท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาในส่วนกลาง 
2. กระทรวงมหาดไทย รับหนา้ท่ีจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาในส่วนภูมิภาค 
3. กระทรวงธรรมการ ทาํหนา้ท่ีประสานงานใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย 
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ จดัตั้ งข้ึนในปี  

พ.ศ. 2515 ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 335 โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี องคก์รบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ตลอดจน
สุขาภิบาลต่าง ๆ ในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นหน่วยการปกครองเดียวกนั คือ กรุงเทพมหานคร
รวมถึงการรับโอนการจดัการศึกษาจากหน่วยงานท่ียบุรวมกนั 

บทบาทหน้าท่ีด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สํานักการศึกษา สํานักงานเขต
โรงเรียน 

กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นทั้ งนครหลวงของประเทศไทย และเป็นการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีระเบียบการปกครองตามบทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รองรับโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยฝ่ายนิติบญัญติั ไดแ้ก่ สภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีหนา้ท่ี
จดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งพ้ืนท่ีการปกครอง
ออกเป็นเขต และแต่ละเขตแบ่งออกเป็นแขวง 

บทบาทหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา คือ  
การจดัการศึกษาให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบาย
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ดูแลมาตรฐาน กาํกับติดตามดูแลสนับสนุนทรัพยากร ซ่ึงกรุงเทพมหานครได้ดาํเนินการจัด
การศึกษาหลายระดบัและหลายรูปแบบ ดงัน้ี 

1. การจดัในรูปศูนยเ์ล้ียงดูเดก็ หรือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็อยูใ่นความรับผิดชอบของสาํนกั
พฒันาชุมชนซ่ึงดาํเนินงานในลกัษณะของการใหค้วามสนบัสนุนชุมชนท่ีเปิดดาํเนินการ และสาํนกั
อนามยั ซ่ึงเปิดสถานเล้ียงเดก็กลางวนั และใหก้ารสนบัสนุนบา้นเล้ียงเดก็ 

2. การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาอยูใ่นความรับผดิชอบของสาํนกัการศึกษาและสาํนกังานเขต 

3. การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์และวิทยาลยัพยาบาล
เก้ือการุณยใ์นความรับผดิชอบของสาํนกัการแพทย ์

4. การจดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแ้ก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในโรงเรียน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และจดัให้แก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสาํนกัพฒันาชุมชน 

หน่วยงานท่ี รับผิดชอบด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานของ
กรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 

สํานักการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม  มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน 
ดา้นการศึกษา โดยนาํนโยบายดา้นการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ให้สาํนกังานเขตและโรงเรียน
ดาํเนินการ สาํนกัการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 หน่วยงาน คือ สาํนกังานเลขานุการ 
กองการเจา้หนา้ท่ี กองคลงั หน่วยศึกษานิเทศก ์สาํนกังานยทุธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยเีพ่ือ
การเรียนการสอน กองพฒันาขา้ราชการครูกรุงเทพมหานคร 

บทบาทหนา้ท่ีของสํานกัการศึกษา รับผิดชอบเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย
การจดัทาํและพฒันาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จดัการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ 
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการเรียนรู้ เป็นศูนยก์ลางเครือข่ายการเรียนรู้ดา้นการศึกษาเพ่ือ
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

สาํนกังานเขต มีผูอ้าํนวยการเขตเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการสามญั ขา้ราชการครู และ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบปฏิบติัราชการภายในเขต เป็นหน่วยงานท่ีนาํนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร มาปฏิบติัใหเ้กิดผลโดยตรงต่อประชาชน ประกอบดว้ย 11 ฝ่าย มีฝ่ายการศึกษาทาํ
หน้าท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบาย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ประสานตรวจสอบ กลัน่กรองงานด้านบริหารงานบุคคล และสวสัดิการของขา้ราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา วางแผนการรับนกัเรียน ตรวจสอบและจดัทาํบญัชีรายช่ือเด็กอายภุาคบงัคบั
ส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถและประเมินผลการปฏิบติังาน ดาํเนินงานศูนยว์ิชาการ
ดาํเนินงานดา้นการเงิน งบประมาณและหนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีผูอ้าํนวยการเขตมอบหมาย 

โรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานเขต และจะอยูภ่ายใต้
นโยบายและการกํา  กับดูแลของสํา  นักการศึกษา  ในการบริหารจัดการระดับโรงเ รียน
กรุงเทพมหานครไดริ้เร่ิมดาํเนินการให้โรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจดัการดว้ยตนเองมี
ความคล่องตวัในการบริหารและจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง 

บทบาทหนา้ท่ีของโรงเรียน 
1. กาํหนดวิสัยทศัน ์กลยทุธ์ และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 
2. จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 
3. จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
4. บริหารงานตามท่ีได้รับมอบหมายดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหาร

บุคคลและการบริหารทัว่ไป 
5. สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. จดัทาํรายงานประจาํปีของสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2.4.2 แนวทางการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีกระทบต่อ
ประชากรในกรุงเทพมหานครโดยตรง กรุงเทพมหานครในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการ
จดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดด้าํเนินการพฒันาการศึกษาจนไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานการประกันคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์รมหาชน) หรือ สมศ. คณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครคือนายอภิรักษ ์โกษะโยธิน ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนดนโยบายเพ่ือพฒันาคุณลกัษณะของนกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร ใหเ้ป็น Smart 
student smart teacher smart principal ในกรอบใหญ่ คือ Smart school และไดก้าํหนดใหมี้การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตามกรอบนโยบาย Smart school 
(สาํนกัการศึกษา, 2551ข: 6-7) 

1. ดา้นการพฒันาโรงเรียนสู่ความเป็น Smart school โดยมีความหมายตามนโยบาย 
ดงัน้ี 
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S: Success การเรียนรู้สู่ความสําเร็จ หมายถึง ความสําเร็จท่ีไดรั้บการยอมรับของ
โรงเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และนกัเรียน 

M: Morality การเรียนรู้คู่คุณธรรม หมายถึง คุณลกัษณะของนกัเรียนกรุงเทพมหานคร 
เป็นคนดีควบคู่กบัการเป็นคนเก่ง ครู และผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตวัอยา่งท่ีดี 

A: Activities การเรียนรู้คู่กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสุข และ
เป็นจุดเด่นของโรงเรียน และความสาํเร็จของนกัเรียนตามศกัยภาพ (ความสามารถ ความถนดั และ 
ความสนใจ) 

R: Relativity การเรียนรู้คู่ชุมชน หมายถึง การเรียนรู้ท่ีสามารถนาํไปเช่ือมโยง ประยกุต์
ความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และเอ้ือประโยชนต่์อชุมชน สงัคม และทอ้งถ่ิน 

T: Technology การเรียนรู้คู่เทคโนโลยี หมายถึง การใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
บริหารงานโรงเรียนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยผา่นกระบวนการทางเทคโนโลย ี

ทั้งน้ีส่งเสริมใหน้กัเรียนกรุงเทพมหานคร 
1. มีคุณลกัษณะ 8 ประการ คือ 

1.1 นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีกาํหนดสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการ
ดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณภาพ 

1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
1.3 นกัเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ 
1.4 นักเรียนมีความสามารถ ใช้ทกัษะทางภาษา และการส่ือสารเพ่ือสร้างสรรค์

กิจกรรม 
1.5 นกัเรียนสนใจ แสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถนาํไปใชเ้พ่ือ

การสร้างสรรคกิ์จกรรม 
1.6 นกัเรียนมีนิสยัในการเรียนรู้แบบ Discovery learning process 
1.7 นกัเรียนมีทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั ช่วยเหลือชุมชน สงัคม และทอ้งถ่ิน 
1.8 นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี

คุณภาพ 
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ไดแ้ก่ 
2.1 เก่งคณิต-วิทย ์ควบคู่ไปกบัภาษาและคอมพวิเตอร์ 
2.2 รักชุมชนและรักกรุงเทพฯ 
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2.3 รู้จกัใชข้อ้มูลข่าวสาร 
2.4 มีนิสยัรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.5 คิดวิเคราะห์เป็น 
2.6 ยดึมัน่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. ดา้นวิถีพุทธ วิถีธรรม สนบัสนุนใหโ้รงเรียนไดด้าํเนินโครงการวิถีพทุธวิถีธรรมและ
การจดัการเรียนการสอนโดยนาํหลกัธรรมทางศาสนา มาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน 

4. ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจดัการเรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
อาศยัหลกัการ 3 ประการ คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนัและมีเง่ือนไข 2 เง่ือนไข คือ มี
ความรู้คู่คุณธรรม 

2.4.3 แนวโนม้การพฒันาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ใน 5 ปี ขา้งหนา้ (พ.ศ.2551- 2555) 
(สาํนกัการศึกษา, 2551ข: 12) 

1. พฒันานกัเรียนในสงักดัโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ทุกโรงเรียนใหมี้คุณภาพในระดบั
ท่ีใกลเ้คียงกนัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานชาติ 

2. พฒันาหลกัสูตรโดยเนน้การคิดวิเคราะห์และสร้างจินตนาการ (Imagination) เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์(Creative thinking) และนวตักรรม (Innovation) 

3. สร้างเครือข่ายความรู้ระหว่างผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ให้มีความรู้
ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4. พัฒนาฐานข้อมูลเ พ่ือการจัดเก็บฐานข้อมูลระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลาเพื่อนาํมาใชใ้นการบริหารและจดัการเรียนการสอน 

5. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการใช้ข้อมูล
สารสนเทศมาใชใ้นการตดัสินใจเพือ่การบริหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที (Real time) 

6. พฒันานกัเรียนและครูให้มีคุณลกัษณะเป็นผูท่ี้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long 
learning) เพ่ือใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) อยา่งแทจ้ริง 

7. พฒันาหลกัสูตรโดยเพิ่มเน้ือหาสาระเร่ืองอนาคตศึกษา (Future study) เพ่ือให้รู้เท่า
ทนักระแสโลกาภิวตัน ์(Globalization) 

8. พฒันาสมรรถนะของคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผูป้กครองดา้นการจดั
การศึกษา 

9. นําข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในทุกดา้น 
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10. สนบัสนุน และส่งเสริมใหมี้การนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งจริงจงั 

11. พฒันาสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้นกัเรียนและบุคลากรเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบสากล 

12. พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ งภายในเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ ท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ใหม่เพ่ือสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการ
โรงเรียนแบบใหม่ 

2.4.4 ขอ้มูลทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 (สาํนกัการศึกษา, 2551 ง: 
7-8) 

2.4.4.1 โรงเรียน จาํแนกตามท่ีเปิดสอน ดงัน้ี 
อนุบาลศึกษา  และประถมศึกษา   จาํนวน  361  โรง 
ประถมศึกษา      จาํนวน  1  โรง 
ประถมศึกษา  และมธัยมศึกษาตอนตน้   จาํนวน  1  โรง 
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน  67  โรง 
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ 
และมธัยมศึกษาตอนปลาย    จาํนวน  1  โรง 
มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย  จาํนวน  4  โรง 

2.4.4.2 ขนาดโรงเรียน จาํแนกตามจาํนวนนกัเรียน ดงัน้ี 
ขนาดเลก็ (นกัเรียน 1 - 400 คน)   จาํนวน  120  โรง 
ขนาดกลาง (นกัเรียน 401 - 800 คน)   จาํนวน  148  โรง 
ขนาดใหญ่ (มากกวา่ 800 คน ข้ึนไป)   จาํนวน  167  โรง 

2.4.4.3 จาํนวนนกัเรียนมีทั้งส้ิน 341,555 คน จาํแนกตามเพศ ดงัน้ี 
เพศชาย      จาํนวน  176,507 คน 
เพศหญิง      จาํนวน  165,048 คน 

2.4.4.4 จาํนวนครูทั้งส้ิน 14,609 คน  
1) จาํแนกตามเพศ ดงัน้ี 
เพศชาย      จาํนวน  3,622  คน 
เพศหญิง      จาํนวน  10,987  คน 
2) จาํแนกตามตาํแหน่ง ดงัน้ี 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน     จาํนวน  435  คน 
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รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน    จาํนวน  670  คน 
ครู คศ. 1      จาํนวน  6,447  คน 
ครู คศ. 2      จาํนวน  6,881  คน 
ครู คศ. 3      จาํนวน  173  คน 
ครู คศ. 4      จาํนวน  3  คน 
 

2.4.5 โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร 
 
ท่ีมา : สาํนกัการศึกษา (2551ก: 4) 
 

วิสยัทศันด์า้นการศึกษา 
โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร มีการ

บริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยมีสํานักการศึกษาเป็นผูป้ระสานและพฒันาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 435 โรงเรียน ผ่านการบงัคบับญัชาของสํานกังานเขต โดยกาํหนดวิสัยทศัน์

โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายการศึกษา เครือข่ายเขต 

สภาเขต สาํนกังานเขต 

สาํนกัการศึกษา สาํนกัอ่ืนๆ 

ปลดักรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานคร ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร คณะท่ีปรึกษา DPU
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ดา้นการศึกษา ดงัน้ี (สาํนกัการศึกษา, 2551ก: 5) “กรุงเทพฯ ของเรา เยาวชนและคนทุกวยัมีความรู้คู่
คุณธรรม” 
 
2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
2.5.1 งานวิจยัภายในประเทศ 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบริหารศึกษาประกอบกบัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถ
นาํมาพิจารณากาํหนดเป็นแนวทางการศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของผูบ้ริหาร ได้
ดงัน้ี 

สมชาย จินตนพนัธ์ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

ผลการศึกษา พบวา่ 
1) ผูบ้ริหารปฏิบติังานวิชาการดา้นหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก มีการประเมินผลการใช้

หลกัสูตรตลอดเวลา และนาํผลนั้นมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
2) ดา้นการเรียนการสอน ใหค้รูมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
3) มีการประชุมวางแผนเพ่ือดาํเนินการจดัสร้าง ใชบ้าํรุงและพฒันา ส่ือการเรียนการ

สอน 
4) มีการประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจและการยอมรับบทบาทร่วมกันระหว่าง

ครูผูส้อนกบันิเทศ ด้านห้องสมุด มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
หอ้งสมุดจดัข้ึนมากท่ีสุด 

5) มีการตรวจหลกัฐานการวดัผลและประเมินผลประชั้นเรียนของครูประชั้นเป็น
ปัจจุบนั 

ส่วนท่ีมีปัญหา คือ 
1) การสอนซ่อมเสริมท่ีมีการปฏิบติันอ้ย 
2) การเชิญวิทยากรหรือผูเ้ช่ียวชาญมาให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัดาํเนินการจดัสร้าง คน้ควา้

และจดักิจกรรมใหค้วามรู้ทางวิชาการมีนอ้ยท่ีสุด 
3) ขาดคลงัขอ้สอบเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
กนกวรรณ โตแยม้ (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 3 ใน 8 ดา้น 
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ผลการศึกษา พบวา่ 
1) สภาพการบริหารงานวิชาการ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากและ 
2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการพบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ย และการเปรียบเทียบ

สภาพและปัญหา จาํแนกตาม สถานภาพการปฏิบติังาน วุฒิการศึกษาประสบการณ์การทาํงานและ
ขนาดโรงเรียน พบวา่ ทุกสภาพและปัญหาท่ีจาํแนกตามสมมุติฐานทุกรายดา้นและภาพรวม มีระดบั
ปฏิบติัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เจริญ งามดี (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์

ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ส่วนการเปรียบเทียบ จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนักบัโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ดา้นปัญหาเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ 

ผลการศึกษา พบวา่ 
1) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนขาดความรู้ ความเขา้ใจในการจดัทาํหลกัสูตร 
2) ขาดการนิเทศ ประเมิน การใชห้ลกัสูตร 
3) ครูบางส่วนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน 
4) ครูรับผิดชอบงานมาก 
5) ขาดการส่งเสริมใหค้รูทาํวิจยัในชั้นเรียน 
6) มีการผลิตส่ือนอ้ย 
7) ไม่ใหค้วามสาํคญักบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ดํารง  เสนาวัง  (2548) ได้ศึกษาเ ร่ือง  ความคิดเห็นของผู ้บ ริหารท่ี มี ต่อปัญหา 

การปฏิบติังานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
ผลการวิจยั พบว่า ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารท่ีมีต่อปัญหาการปฏิบติังานวิชาการ

โดยรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า คือ 
1) ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้
2) ดา้นการเรียนการสอน 
3) ดา้นการประชุมอบรมเชิงวิชาการ 
4) ดา้นนิเทศภายใน 
5) ดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน 
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6) ดา้นงานหอ้งสมุด 
7) ดา้นการวดัผลประเมินผล ส่วนความคิดเห็นของผูบ้ริหารไม่มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง

เพศกบัระดบัการจดัการศึกษาท่ีส่งผลต่อปัญหาการปฏิบติังานวิชาการโดยรวม 
2.5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

Becker (1991) ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 
ครูใหญ่มีปัญหามากท่ีสุด คือ การจดับุคลากรสาํหรับงานต่างๆและปัญหารองลงไป คือ การนิเทศ
การศึกษา ส่วนปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การวดัผลการศึกษา 

Agthe (1992) ไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้บทบาทของครูใหญ่และครูในดา้นวิชาการ 
ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ครูใหญ่และครูยอมรับวา่งานปรับปรุงการสอนตอ้งจดัทาํเป็นคณะโดยให้
ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกนั 2) ครูใหญ่ทาํหน้าท่ีบริหารมากกว่าทาํหนา้ท่ีนิเทศการเรียนการ
สอน 3) ครูใหญ่และครูมีความเห็นว่าโครงการสอนของอาํเภอมีอิทธิพลต่อการจดัหลกัสูตรใน
โรงเรียน 4) นวตักรรมและเทคโนโลยีจะเปล่ียนแปลงบทบาทครูใหญ่จากการเป็นผูส้ั่งงานเป็นผู ้
ประสานงานเป็นคณะมากข้ึน 5) มีการศึกษาทฤษฏีต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีแบบวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
บริหารและพฒันาหลกัสูตร 

จากการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีส่งผลทาํใหก้ารบริหารงานวิชาการ
ตามหลกัการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลให้ประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ การ
นิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน และ การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  และหน่วยงานทางการศึกษาของ
กรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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บทท่ี  3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษาสภาพและ

ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในบทน้ีเป็นการนาํเสนอลาํดบัขั้นตอนในการวิจยั ประกอบดว้ย ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เขตยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 รวม 6 โรงเรียน จาํนวน 182 คน (สาํนกังาน
เขตยานนาวา, 2554)  

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ครูผูส้อนของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 รวม 6 โรงเรียน จาํนวน 30 คน  
จากโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน จาํนวน 15 คน, โรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน จาํนวน 10 คน 
และโรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน จาํนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 
3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม
โดยผูศึ้กษาสร้างจากแนวคิดท่ีไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น
แบบสาํรวจรายการ (Check list) ซ่ึงถามเก่ียวกบัเพศ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 
ดา้นงานวิชาการของโรงเรียน การฝึกอบรมและสมัมนาดา้นวิชาการ และขนาดของโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร 

DPU



32 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร 

โดยแบบสอบถามทั้ งสองตอนน้ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซ่ึงมี 5 ระดบัตามแบบของลิเคร์ท (Likert อา้งถึงในผอ่งศรี วาณิชยศุ์ภวงศ,์ 2546: 1325) โดย
พิจารณาขอ้ความในแบบสอบถามความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่น
ระดบัใด คือ 

ระดบั 5 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ซ่ึงจะพิจารณาข้อความในแบบสอบถามความคิดเห็นของครู เ ก่ียวกับปัญหา 

การบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัใด คือ 
ระดบั 5 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
วิ ธีการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าค ร้ัง น้ี  ผู ้ศึกษาได้ดํา เ นินการสร้าง

แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา 
สงักดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียนเพือ่เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ แลว้
นาํมาสร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาภายใตก้ารดาํเนินการดา้นบริหารวิชาการในโรงเรียน
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร 

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์  เ พ่ือพิจารณา 
ความถูกตอ้งและใหค้าํแนะนาํ เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษา จาํนวน  
3 คน ไปพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง และตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) 

DPU



33 

แลว้นาํผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 คน มาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยวิธีการ
หาดชันี ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง (พวงรัตน ์ 
ทวีรัตน,์ 2540: 117) โดยกาํหนดใหค้ะแนนดงัน้ี 

+1 เม่ือแน่ใจวา่ ขอ้คาํถามตรงกบัขอบเขตเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
0 เม่ือไม่แน่ใจว่า ขอ้คาํถามตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
-1 เม่ือแน่ใจวา่ ขอ้คาํถามไม่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีดชันีความสอดคลอ้ง 0.60 ข้ึนไป ส่วนขอ้คาํถามท่ีมีดชันีความ

สอดคลอ้งไม่ถึง 0.60 นาํไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
5. นําแบบสอบถามท่ีผ่านการเห็นชอบจากผู ้เ ช่ียวชาญมาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

สารนิพนธ์อีกคร้ัง เพ่ือใหพิ้จารณาความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
6. นาํแบบทดสอบท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลว้ ไปเก็บขอ้มูลกบัประชากรใน 

การศึกษาวิจยัต่อไป 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยถึ์งผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร รวม 6 โรงเรียน เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนท่ีใชเ้ป็นประชากรในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

2. ผูศึ้กษานาํแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง 
3. เม่ือไดแ้บบสอบถามคืน ผูศึ้กษาดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์

ของแบบอบถาม โดยเลือกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์ เพ่ือนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
สาํหรับการจดักระทาํขอ้มูลนั้น ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจาํแนกตามสภาพ

และปัญหาการดาํเนินการดา้นบริหารวิชาการของแต่ละโรงเรียน เพ่ือนาํมาตรวจและให้คะแนน 
เป็นรายขอ้ตามเกณฑน์ํ้าหนกัคะแนน ในแต่ละขอ้ดงัน้ี 

แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการ  คือ 
ระดบั  5  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  4  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัใด  คือ 
ระดบั  5  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  4  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
จากนั้นผูว้ิจยันาํคะแนนท่ีไดม้าหาค่าสถิติ ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติเป็นขั้นตอนต่อไป 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สถิติ โดยมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของขอ้มูลตอบแบบสอบถาม ตามตวัแปรท่ีศึกษา
โดยการหาความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํมาเสนอผลวิเคราะห์ลงในตาราง 

2. วิเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกดัเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยการทาํหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) ซ่ึงใช้เกณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ในการแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม  
ศรีสะอาด. 2543: 103) 

การแปลค่าเฉล่ีย 
สูตร            ค่าสูงสุด – ค่าต ํ่าสุด 

       จาํนวนชั้น 
5-1  = 0.80 
 5 

เกณฑใ์นการแปลความหมายสภาพการบริหารงานวิชาการ 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.21-5.00  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.41-4.20  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.61-3.40  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.81-2.60  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.80  หมายถึง  มีสภาพการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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เกณฑใ์นการแปลความหมายปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.21-5.00  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.41-4.20  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.61-3.40  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.81-2.60  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.80  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
3.5 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 สถิติท่ีใชใ้นการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

การคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา
ตามโครงสร้าง (Content Validity) โดยใชสู้ตรของ Rovinelli & Hambleton อา้งถึงในผ่องศรี 
วาณิชยศุ์ภวงศ,์ 2546: 140) ดงัน้ี 
 

N

R
IC   

 

เม่ือ                   IC              แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามประเดน็                            
           หลกัของเน้ือหา 
                         R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
ทั้งหมด               N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 

3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1. ค่าความถ่ี (Frequency) 2. ค่าร้อยละ 
(Percentage) 3. ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) และ 4. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

3.5.2.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ( )   
มีสูตรดงัน้ี (พวงรัตน ์ ทวีรัตน์. 2540 : 137) 

X  
N

x  

เม่ือ   แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
    x  แทน ผลรวมของคะแนน 
   N แทน จาํนวนคะแนนทั้งหมด 
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3.5.2.2 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D)   
ใชสู้ตรดงัน้ี  (พวงรัตน์  ทวีรัตน.์ 2540 : 137) 

 

S.D 
 

 1

22




  

NN

xxN
 

 
เม่ือ  S.D แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   2 x  แทน ผลบวกของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 
    2 x  แทน ผลบวกของคะแนนทั้งหมดยกกาํลงัสอง 
   N แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง DPU



 
 

บทท่ี  4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษา เร่ือง การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยาน

นาวา สังกดักรุงเทพมหานครคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey research) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ ครูผูส้อนของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 30 คน จาก 6 โรงเรียน โดยแยกเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 2 แห่ง จาํนวน 15 
คน โรงเรียนขนาดกลาง 2 แห่ง จาํนวน 10 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 2 แห่ง จาํนวน 5 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ซ่ึงผูว้ิจยันาํเสนอผลการสาํรวจออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สภาพการบริหารงานวิชาการ 
ตอนท่ี 3 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 

 
4.1 ตอนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 
ตารางท่ี 4.1  จาํนวนและร้อยละสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
1.  เพศ   

ชาย 3 10.00 
หญิง 27 90.00 
รวม 30 100.00 

2.  ระดบัการศึกษา   
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 0 0.00 
ปริญญาตรี 22 73.30 
สูงกวา่ปริญญาตรี 8 26.70 
รวม 30 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

สถานภาพ จาํนวน ร้อยละ 
3. ประสบการณ์การทาํงานดา้นงานวิชาการ
ของโรงเรียน   

  

ตํ่ากวา่  2  ปี    2 6.70 
2-4  ปี 6 20.00 
มากกว่า  4  ปี 22 73.30 
รวม 30 100.00 

4.  การฝึกอบรมและสัมมนาดา้นวิชาการ     
ไม่เคย    3 10.00 
เคย 1-3 คร้ัง  7 23.30 
เคยมากกวา่  3  คร้ัง 20 66.70 
รวม 30 100.00 

5.  ขนาดของโรงเรียน     
ขนาดเลก็      15 50.00 
ขนาดกลาง    10 33.30 
ขนาดใหญ่ 5 16.70 
รวม 30 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 90)  

จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 73.30) โดยมีประสบการณ์การทาํงานดา้นงานวิชาการของ
โรงเรียนมากกว่า 4 ปี (ร้อยละ 73.30) เคยไดรั้บการฝึกอบรมและสัมมนาด้านวิชาการมากกว่า   
3 คร้ัง (ร้อยละ 66.70) และสงักดัโรงเรียนขนาดเลก็ (ร้อยละ 50.00)  
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4.2 ตอนที ่2 สภาพการบริหารงานวชิาการ   
 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม 
 

รายการทีดํ่าเนินการ  S.D. แปล
ความ 

อนัดบัที ่

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 4.03 0.431 มาก 3 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.31 0.422 มากท่ีสุด 1 
3. การวดัผล  ประเมิน  และเทียบโอนผลการเรียน 3.99 0.435 มาก 4 
4. การวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 3.96 0.477 มาก 5 
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 
3.96 0.620 มาก 5 

6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 3.76 0.578 มาก 9 
7. การนิเทศการศึกษา 3.87 0.480 มาก 7 
8. การแนะแนวการศึกษา 3.82 0.612 มาก 8 
9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
4.09 0.696 มาก 2 

10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 3.75 0.537 มาก 10 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ

กบัสถานศึกษาอ่ืน 
3.72 0.611 มาก 

11 

12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนท่ี
จดัตั้งการศึกษา 

3.71 0.617 มาก 12 

รวม 3.91 0.414 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.2  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมมีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้มีการดาํเนินการ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.31) รองลงมาการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

DPU



40 

อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.09) และการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.03) ส่วน
ด้านท่ีมีการดาํเนินการน้อยกว่าด้านอ่ืนคือ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาแต่กอ็ยูใ่นระดบัมาก ( = 3.71) 

 
ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 
1.  มีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
4.20 0.407 มาก 2 

2.  มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการของสงัคม  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

3.83 0.747 มาก 6 

3.  มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา  และนาํผลการประเมิน
สถานภาพสถานศึกษามาใชก้าํหนดวิสัยทศัน ์ 
ภารกิจ  เป้าหมาย  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

4.00 0.643 มาก 4 

4.  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีส่วนร่วมในการกาํหนด
วิสยัทศัน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

3.97 0.615 มาก 5 

5.  โครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ มีความ
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์ เป้าหมายและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์

4.30 0.466 มากท่ีสุด 1 

6.  มีการบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4.10 0.662 มาก 3 

7.  มีการนิเทศการใชห้ลกัสูตร  และนาํผลการนิเทศ
มาปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอยูเ่สมอ  
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียน 

3.83 0.648 มาก 6 

รวม     4.03 0.431 มาก  
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จากตารางท่ี  4.3  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.03) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ โครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ 
มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์  เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคมี์การดาํเนินการอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( =4.30) รองลงมาคือมีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการ
ดาํเนินการอยู่ในระดบัมาก ( =4.20) และมีการบูรณาการเน้ือหาสาระทั้ งกลุ่มสาระการเรียนรู้
เดียวกนัและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการดาํเนินการอยู่ในระดบัมาก ( =4.10) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม  
ชุมชน  และทอ้งถ่ิน และมีการนิเทศการใชห้ลกัสูตร  และนาํผลการนิเทศมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนของครูอยู่เสมอ  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพของผูเ้รียนมีการดาํเนินการอยู่ในระดบัมาก ( =
3.83) 
 
ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 

ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้  S.D. แปลความ อนัดบัท่ี 

การพฒันากระบวนการเรียนรู้     
1.  มีการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้โดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
4.40 0.563 มากท่ีสุด 1 

2.  มีการส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมจากประสบการณ์จริง
ของผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนปฏิบติัจริง  และส่งเสริม
ผูเ้รียนใหมี้นิสยัรักการอ่านและใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4.40 0.563 มากท่ีสุด 1 

3. การส่งเสริมใหค้รูปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดี  และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

4.37 0.615 มากท่ีสุด 4 

4.  มีการส่งเสริมใหค้รูจดับรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้มและ
แหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ 

4.40 0.563 มากท่ีสุด 1 

5.  มีการส่งเสริมใหค้รูนาํภมิูปัญญาทอ้งถ่ินหรือ
เครือข่ายผูป้กครอง  ชุมชน  ทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนการสอน 

4.00 0.643 มาก 5 

รวม     4.31 0.422 มากท่ีสุด  
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จากตารางท่ี  4 .4 พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.31) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีการส่งเสริมให้ครูจัดทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมจากประสบการณ์
จริงของผูเ้รียนและให้ผูเ้รียนปฏิบติัจริง และส่งเสริมผูเ้รียนให้มีนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีการส่งเสริมให้ครูจดับรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจดั
กระบวนการเรียนรู้มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.40) รองลงมาคือการส่งเสริมให้ครู
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนมีการดาํเนินการอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ( =4.37) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมีการส่งเสริมให้ครูนําภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือ
เครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนมีการดาํเนินการอยูใ่น
ระดบัมาก ( =4.00) 

 
ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการวดัผล  ประเมิน  และเทียบโอนผลการเรียน 
 

ด้านการวดัผล  ประเมนิ  และเทียบโอนผลการ
เรียน 

 S.D. แปลความ อนัดบัที ่

1.  มีการกาํหนดระเบียบ  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
วดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา 

4.00 0.587 มาก 3 

2.  มีการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนวดัผลและ
ประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษาสาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  
แผนการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.20 0.610 มาก 2 

3.  มีการส่งเสริมใหค้รูดาํเนินการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนน้การ
ประเมินตามสภาพจริงของผูเ้รียนแต่ละคน 

4.33 0.479 มากท่ีสุด 1 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

ด้านการวดัผล  ประเมนิ  และเทียบโอนผลการ
เรียน 

 S.D. แปลความ อนัดบัที ่

4.  จดัใหมี้การเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษา
อ่ืนๆสถานประกอบการ 

3.57 0.858 มาก 5 

5.  มีการพฒันาเคร่ืองมือและประเมินผลใหไ้ด้
มาตรฐาน และน่าเช่ือถือ 

3.87 0.571 มาก 4 

รวม     3.99 0.435 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.5  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการวดัผล  ประเมิน  และเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมมีการดาํเนินการ
อยูใ่นระดบัมาก ( =3.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีการ
ส่งเสริมใหค้รูดาํเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง
ของผูเ้รียนแต่ละคน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.33) รองลงมาคือมีการส่งเสริมให้ครูจดัทาํแผน
วดัผลและประเมินผลให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  
แผนการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ( =4.20) และมีการกาํหนด
ระเบียบ  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ( =4.00) 
ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือจดัใหมี้การเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืนๆสถานประกอบการอยูใ่นระดบัมาก ( =3.57)  
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ตารางท่ี 4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
ด้านการวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 

1.  มีการศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  การบริหาร  การ
จดัการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

3.90 0.607 มาก 2 

2.  มีการส่งเสริมใหค้รูศึกษา  วิเคราะห์  วิจยัเพ่ือ
พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 

4.13 0.434 มาก 1 

3.  มีการประสานความร่วมมือในการศึกษา  
วิเคราะห์  วิจยั  ตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจยัหรืองานวิชาการกบัสถานศึกษา
และหน่วยงานอ่ืน 

3.83 0.648 มาก 3 

รวม     3.96 0.477 มาก  
 

จากตารางท่ี  4 .6 พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีการดาํเนินการอยูใ่นระดบั
มาก ( =3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ลาํดบัแรก คือ มีการส่งเสริมให้
ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้อยู่ในระดบัมาก ( =4.13) รองลงมาคือมี
การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหาร การจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษาอยู่ในระดบัมาก ( =3.90) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมีการประสานความร่วมมือใน
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานวิชาการกบัสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนอยูใ่นระดบัมาก ( =3.83)  
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ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 
ด้านการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 S.D. แปลความ อนัดบัที ่

1.  มีการศึกษา  วิเคราะห์ความจาํเป็นในการใชส่ื้อ
และเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

3.93 0.828 มาก 4 

2.  มีการส่งเสริมใหค้รูผลิต  พฒันาส่ือและ
นวตักรรมการเรียนการสอน 

4.03 0.964 มาก 1 

3.  มีการจดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนและพฒันางานดา้น
วิชาการ 

4.03 0.850 มาก 2 

4.  มีการประสานความร่วมมือในการผลิต  จดัหา  
พฒันาและการใชส่ื้อ นวตักรรม  เทคโนโลยี
เพ่ือการจดัการเรียนการสอนและพฒันางาน
วิชาการกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

3.87 0.681 มาก 5 

5.  มีการประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ  
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

3.93 0.640 มาก 3 

รวม     3.96 0.620 มาก  
 

จากตารางท่ี  4 .7  พบว่าสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมมีการ
ดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก ( =3.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบั
แรก คือ มีการจดัหาส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอนและพฒันางานด้าน
วิชาการ และมีการส่งเสริมให้ครูผลิต พฒันาส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก 
( =4.03) รองลงมาคือมีการประเมินผลการพฒันาการใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และมีการศึกษา วิเคราะห์ความจาํเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยู่ใน
ระดบัมาก ( =3.93) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมีการประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา 
พฒันาและการใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอนและพฒันางานวิชาการกบั
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนอยูใ่นระดบัมาก ( =3.87)  
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ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 
ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 

1.  มีการสาํรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
คุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  
ทอ้งถ่ิน  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตใกลเ้คียง 

3.73 0.691 มาก 3 

2.  มีการจดัทาํเอกสารเผลแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู
และสถานศึกษาอ่ืน  หน่วยงานอ่ืน  ท่ีจดั
การศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 

3.70 0.651 มาก 4 

3.  มีการจดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้และ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอ่ืน
หน่วยงานอ่ืน  ท่ีจดัการศึกษา   

3.77 0.774 มาก 2 

4.  มีการส่งเสริมใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งใน
และนอกโรงเรียนในการจดักระบวนการเรียนรู้  
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.83 0.699 มาก 1 

รวม     3.76 0.578 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.8  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ โดยรวมมีการดาํเนินการอยู่ในระดบัมาก  
( =3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีการส่งเสริมใหค้รูใช้
แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมาก ( =3.83) รองลงมาคือมีการจดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้และประสาน
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอ่ืนหน่วยงานอ่ืน ท่ีจดัการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ( =3.77) และมี
การสาํรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน ใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเขตใกลเ้คียง อยูใ่นระดบัมาก ( =3.73) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมีการ
จดัทาํเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูและสถานศึกษาอ่ืน หน่วยงานอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาในบริเวณ
ใกลเ้คียงอยูใ่นระดบัมาก ( =3.70)  
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการนิเทศการศึกษา 

 
ด้านการนิเทศการศึกษา  S.D. แปลความ อนัดบัที ่

1.  มีการจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและ 
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 

3.97 0.718 มาก 2 

2.  มีการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ในรูปแบบ ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

3.93 0.740 มาก 3 

3.  มีการประเมินผลการจดัระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 

3.97 0.499 มาก 1 

4.  มีการติดตามประสานงานเพ่ือพฒันา
ระบบและกระบวนการนิเทศกบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

3.80 0.610 มาก 5 

5.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากบั
สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศ
การศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.83 0.531 มาก 4 

รวม     3.87 0.480 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.9  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านด้านการนิเทศการศึกษาโดยรวมมีการดาํเนินการอยู่ในระดับมาก  
( =3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีการประเมินผล 
การจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา และมีการจดัระบบการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( =3.97) รองลงมาคือมี 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยู่ในระดับมาก  ( =3 .93) และมี 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยู่ในระดบัมาก ( =3.83) ส่วนขอ้ท่ีมี
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ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมีการติดตามประสานงานเพ่ือพฒันาระบบและ กระบวนการนิเทศกบัเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ( =3.80)  
 
ตารางท่ี 4.10  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการแนะแนวการศึกษา 
 

ด้านการแนะแนวการศึกษา  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 
1.  มีการจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและ

วิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกบั
ระบบดูแล 

3.80 0.551 มาก 2 

2.  มีการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือ
ของครูทุกคนในสถานศึกษา 

3.73 0.868 มาก 4 

3.  มีการติดตามและประเมินผลการจดัระบบ
และกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
สถานศึกษา 

3.80 0.664 มาก 3 

4.  มีการประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ดา้นการแนะแนวทางการศึกษากบั
สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.93 0.740 มาก 1 

รวม     3.82 0.612 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.10 พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการแนะแนวการศึกษามีการดาํเนินการอยู่ในระดบัมาก ( =3.82) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีการประสานความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการแนะแนวทางการศึกษากบัสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ( =3.93) รองลงมาคือ มีการจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการ
และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแล และมีการติดตามและประเมินผลการ
จดัระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก ( =3.80) ส่วนขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมีการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษาอยูใ่นระดบั
มาก ( =3.73)  
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ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
ด้านการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 S.D. แปลความ อนัดบัที ่

1.  มีการจดัระบบโครงสร้างองคก์ร  ใหร้องรับการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.07 0.785 มาก 5 

2.  มีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน  เป้าหมาย
ความสาํเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวง 

4.10 1.029 มาก 2 

3.  มีการวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษา 

4.13 0.730 มาก 1 

4.  มีการพฒันางานตามแผนและติดตามตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน 

4.07 0.691 มาก 4 

5.  มีการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

4.07 0.640 มาก 3 

รวม     4.09 0.696 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.11 พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 
( =4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีการวางแผนการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ความสาํเร็จของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ( =4.13) รองลงมาคือมีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน 
เป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่
ในระดบัมาก ( =4.10) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน มีการพฒันางานตามแผนและ
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ติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน และมีการจดัระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก( =4.07)  
 
ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
 

ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 
1.  มีการศึกษา  สาํรวจความตอ้งการ  สนบัสนุน

งานวิชาการแก่ชุมชนในดา้นวิชาการของ
บุคคลในชุมชน 

3.70 0.596 มาก 4 

2.  มีการจดัความรู้  เสริมสร้างความคิดและ
เทคนิคทกัษะทางวิชาการเพื่อพฒันาทกัษะ
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน  ทอ้งถ่ิน 

3.80 0.714 มาก 1 

3.  มีการส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน  ทอ้งถ่ิน
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษาและท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 

3.73 0.583 มาก 3 

4.  มีการส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

3.77 0.568 มาก 2 

รวม     3.75 0.537 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.12  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ( =3.75) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดบัแรก คือ มีการจดัความรู้ เสริมสร้างความคิด
และเทคนิคทกัษะทางวิชาการเพ่ือพฒันาทกัษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
ทอ้งถ่ินอยู่ในระดบัมาก ( =3.80) รองลงมาคือมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคคล ครอบครัว ชุมชน ทอ้งถ่ิน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาอยู่ในระดบัมาก ( =3.77) และมี
การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
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และท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการศึกษาอยู่ในระดบัมาก ( =3.73) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือมี
การศึกษา สาํรวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชนในดา้นวิชาการของบุคคลในชุมชน 
อยูใ่นระดบัมาก ( =3.70)  
 
ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน 

 
ด้านการประสานความร่วมมอืในการพฒันา

วชิาการ กบัสถานศึกษาอืน่ 
 S.D. แปลความ อนัดบัที ่

1.  มีการประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ  ของ
เอกชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ี
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษา  
ทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.80 0.610 มาก 1 

2.  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา
งานวิชาการกบัองคก์รต่างๆทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

3.63 0.718 มาก 2 

รวม     3.72 0.611 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.13  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนอยูใ่น
ระดบัมาก ( =3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการประสานความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ ของเอกชน และองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้งท่ีจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา ต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ( =3.80) รองลงมาคือมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพฒันางานวิชากบัองคก์รต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่ในระดบัมาก 
( =3.63)  
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ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  และสถาบันอืน่ท่ีจัด

การศึกษา 

 S.D. แปลความ อนัดบัที่ 

1.  มีการสาํรวจและศึกษาขอ้มูลรวมทั้งความ
ตอ้งการในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวิชาการ
ของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

3.80 0.761 มาก 1 

2.  ส่งเสริม  สนบัสนุน  การพฒันาวิชาการ  และ
การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดัการศึกษา
ของบุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานและสถาบนั
อ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

3.73 0.828 มาก 2 

3.  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษา
ของบุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานและสถาบนั
อ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

3.60 0.621 มาก 3 

รวม     3.70 0.596 มาก  
 

จากตารางท่ี  4.14 พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ( =3.70) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการสํารวจและศึกษาข้อมูลรวมทั้ งความต้องการในการได้รับการ
สนบัสนุนดา้นวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาอยู่
ในระดบัมาก ( =3.80) รองลงมาคือส่งเสริม  สนับสนุน  การพฒันาวิชาการ  และการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษาอยู่ในระดบัมาก ( =3.73) และจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของ
บุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ( =3.60)   
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4.3 ตอนที ่3 ปัญหาการบริหารงานวชิาการ 
 

ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม 

 

รายการทีด่าํเนินการ  S.D. แปล
ความ 

อนัดบัที ่

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 1.93 0.508 นอ้ย 11 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 1.93 0.568 นอ้ย 12 
3. การวดัผล  ประเมิน  และเทียบโอนผลการเรียน 2.02 0.508 นอ้ย 7 
4. การวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 2.09 0.527 นอ้ย 3 
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 
2.20 0.522 นอ้ย 

1 

6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 2.06 0.524 นอ้ย 4 
7. การนิเทศการศึกษา 1.99 0.437 นอ้ย 8 
8. การแนะแนวการศึกษา 1.97 0.462 นอ้ย 9 
9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
2.12 0.938 นอ้ย 

2 

10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 2.06 0.537 นอ้ย 4 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาอ่ืน 
2.03 0.534 นอ้ย 6 

12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัตั้ง
การศึกษา 

1.93 0.490 นอ้ย 10 

รวม 2.03 0.422 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.15  พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียของปัญหาการบริหารวิชาการสูงท่ีสุด คือ การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ( = 2.20) รองลงมา คือ การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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( = 2.12) และการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ( = 2.09) ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีปัญหาใน
การดาํเนินการน้อยกว่าดา้นอ่ืนๆ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัตั้งการศึกษา 

 
ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด

ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 
1.  ความเขา้ใจในการจดัทาํหลกัสูตร 1.97 0.718 นอ้ย 2 
2.  การนิเทศ  การติดตามและประเมินผลการ

ใชห้ลกัสูตร 
2.00 0.525 นอ้ย 

1 

3.  การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

1.93 0.583 นอ้ย 
3 

4.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  และการ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

1.83 0.592 นอ้ย 4 

รวม 1.93 0.508 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.16 พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาพบปัญหาโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย  
( =1.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบปัญหามากท่ีสุด
คือการนิเทศ  การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.00) 
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ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 
ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้  S.D. แปลความ อนัดบัที ่

1. การจดัแผนการเรียนรู้  และกระบวนการ
เรียนรู้  ใหมี้เน้ือหาสาระและกิจกรรม
สอดคลอ้งกบัความน่าสนใจ  ความถนดัของ
ผูเ้รียน  ความตอ้งการของผูป้กครองและ
ชุมชน 

1.87 0.681 นอ้ย 2 

2.  ครูผูส้อนบางคนไม่พฒันาการจดั
กระบวนการเรียน การสอน 

2.00 0.587 นอ้ย 1 

รวม 1.93 0.568 น้อย  
  

จากตารางท่ี  4.17 พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( =1.93) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบัน้อยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบปัญหามากกว่า คือครูผูส้อน
บางคนไม่พฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอนมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.00) 
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ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการวดัผล  ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 

 
ด้านการวดัผล  ประเมนิผล  และเทยีบโอนผลการ

เรียน 
 S.D. แปลความ อนัดบัท่ี 

1. ความรู้และความเขา้ใจในระบบสารสนเทศดา้น
การวดัผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียนเพือ่ใชใ้นการอา้งอิง 

1.97 0.765 นอ้ย 5 

2. การจดัทาํแผนการวดัผล  ประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน 

2.00 0.587 นอ้ย 3 

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 2.07 0.583 นอ้ย 2 
4. การสอนซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผูเ้รียนไม่ผา่น
เกณฑป์ระเมิน 

2.10 0.607 นอ้ย 1 

5.  การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ด้
มาตรฐาน 

2.00 0.643 นอ้ย 4 

รวม 2.03 0.509 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.18 พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการวดัผล  ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบั
นอ้ย ( =2.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบปัญหามาก
ท่ีสุดคือการสอนซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑป์ระเมินมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.10) 
และข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ความรู้และความเข้าใจในระบบสารสนเทศด้านการวัดผล  
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือใชใ้นการอา้งอิง ( =1.97) 
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ตารางท่ี 4.19  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
ด้านการวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา  S.D. แปลความ อนัดบัท่ี 

1. การศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  การบริหารจดัการ
และการพฒันาคุณภาพงานวชิาการในภาพรวม
ของสถานศึกษา 

2.07 0.640 นอ้ย 3 

2. การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจยัเพ่ือพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

2.13 0.571 นอ้ย 2 

3. การส่งเสริม  สนบัสนุนใหค้รูทาํวจิยัเพ่ือพฒันา
ผูเ้รียนหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และส่ือ
การเรียนการสอน 

2.17 0.648 นอ้ย 1 

4. การประสานความร่วมมือเพ่ือการศึกษา  
วิเคราะห์  วิจยังานวิชาการกบัสถานศึกษา  
องคก์ร  บุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืน 

2.00 0.695 นอ้ย 4 

รวม 2.09 0.527 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.19 พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.09) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีพบปัญหา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทาํวิจยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และส่ือ 
การเรียนการสอน อยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.17) และขอ้ท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจยังานวิชาการกบัสถานศึกษา องคก์ร บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน
และสถาบนัอ่ืน ( =2.00) 
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ตารางท่ี 4.20  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 

 
ด้านการพฒันาส่ือ  นวตักรรม  
 และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

 S.D. แปลความ อนัดบัที ่

1.  ขาดงบประมาณในการผลิต  จดัซ้ือ  จดัจา้ง  การ
ซ่อมบาํรุงส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

2.17 0.592 นอ้ย 3 

2.  การใหค้วามสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

2.33 0.606 นอ้ย 1 

3.  การประเมินผลการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษา 

2.10 0.607 นอ้ย 4 

4. การประสานงานความร่วมมือในการผลิต  จดัหา  
พฒันาและการใช ้ ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการจดัการเรียนการสอนและพฒันางานดา้น
วิชาการกบับุคคล  ครอบครัว  องคก์รหน่วยงาน
และสถาบนัอ่ืน 

2.20 0.714 นอ้ย 2 

รวม 2.20 0.523 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.20 พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดบัน้อย ( =2.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบ
ปัญหามากท่ีสุดคือการให้ความสําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อยู่ใน
ระดบันอ้ย ( =2.33) และขอ้ที่มีปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ การประเมินผลการใชส่ื้อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ( =2.10) 
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ตารางท่ี 4.21  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 
ด้านการพฒันาแหล่งเรียนรู้  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 

1.  สาํรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
คุณภาพการศึกษา  ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  
ทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใกลเ้คียง 

2.03 0.669 นอ้ย 4 

2. การจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาใหเ้พียงพอและสอดคลอ้งกบั              
การจดักระบวนการเรียนรู้ 

2.13 0.681 นอ้ย 1 

3.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาใหพ้ร้อมต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2.03 0.556 นอ้ย 3 

4.  การส่งเสริมใหค้รูผูส้อนและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ 

2.07 0.583 นอ้ย 2 

รวม 2.07 0.525 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.21 พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย ( =2.07) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดบันอ้ยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบปัญหามากท่ีสุดคือการจดัให้มีแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เพียงพอและสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.13) และขอ้ท่ีมีปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ สาํรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใกลเ้คียง และ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้ร้อมต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ( =2.03) 
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ตารางท่ี 4.22  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการนิเทศการศึกษา 

 
ด้านการนิเทศการศึกษา  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 

1.  การดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัสถานศึกษา 

1.93 0.583 นอ้ย 4 

2.  การจดัระบบการนิเทศงานวาการและการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา 

1.97 0.490 นอ้ย 2 

3.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การ
จดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากบั
สถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

1.97 0.615 นอ้ย 3 

4.  ประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

2.10 0.607 นอ้ย 1 

รวม 1.99 0.438 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.22  พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการนิเทศการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( =1.99) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบปัญหามากท่ีสุดคือประเมินผลการจดัระบบ
และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.10) และขอ้ท่ีมีปัญหานอ้ย
ท่ีสุด คือ การดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
เหมาะสมกบัสถานศึกษา ( =1.93) 
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ตารางท่ี 4.23  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการแนะแนวการศึกษา 

 
ด้านการแนะแนวการศึกษา  S.D. แปลความ อนัดบัท่ี 

1. การจดัระบบการจดัการแนะแนวทางวิชาการ   
และวิชาชีพในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกบั
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอน 

1.97 0.556 นอ้ย 2 

2.  การประสานความร่วมมือ  และแลกเปล่ียน
เรียนรู้  และประสบการณ์ดา้นการแนะแนว
การศึกษากบัสถานศึกษา  หรือเครือข่ายการ
แนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.03 0.718 นอ้ย 1 

3.  การดาํเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความ
ร่วมมือกบัครูทุกคนในสถานศึกษา 

1.93 0.521 นอ้ย 3 

รวม 1.98 0.463 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.23  พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการแนะแนวการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย ( =1.98) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบปัญหามากท่ีสุดคือการประสานความ
ร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์ดา้นการแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษา หรือ
เครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.03) และขอ้ท่ีมีปัญหานอ้ย
ท่ีสุด คือ การดาํเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือกบัครูทุกคนในสถานศึกษา ( =1.93) 
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ตารางท่ี 4.24  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
ด้านการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 S.D. แปลความ อนัดบัที่ 

1.  การไม่เปิดเผยรายงานผลการประกนัคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน 

2.67 3.889 ปานกลาง 
1 

2.  การประสานงานความร่วมมือกบัสถานศึกษาแล
หน่วยงานอ่ืนใน การปรับปรุงและพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน 

1.90 0.548 นอ้ย 
5 

3.  การติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

2.00 0.643 นอ้ย 
3 

4.  การประสานกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ
ดาํเนินการพฒันางานตามแผน 

2.00 0.643 นอ้ย 
4 

5.  การจดัระบบโครงสร้างองคก์รใหรั้บรองการ
จดัระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.03 0.669 นอ้ย 
2 

รวม 2.12 0.939 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.24 พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย ( =2.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยยกเวน้การไม่
เปิดเผยรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนมีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง  
( =2.67)  
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ตารางท่ี 4.25  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 

 
ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน  S.D. แปลความ อนัดบัที่ 

1.  การศึกษาและสาํรวจแนวทางใหก้ารสนบัสนุน
งานวิชาการแก่ชุมชน 

1.83 0.592 นอ้ย 4 

2.  การจดัใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน 

2.20 0.714 นอ้ย 1 

3.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน  ทอ้งถ่ิน  เขา้มา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษาและท่ีจดัโดยบุคคล  ครอบครัว  
องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 

2.10 0.662 นอ้ย 3 

4.  ไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์
ระหวา่งชุมชน 

2.13 0.730 นอ้ย 2 

รวม 2.07 0.537 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.25  พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  
( =2.07) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบปัญหามากท่ีสุด
คือการจดัใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.20) และขอ้ท่ีพบปัญหา
นอ้ยท่ีสุด คือการศึกษาและสาํรวจแนวทางให้การสนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน อยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด ( =1.83) 
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ตารางท่ี 4.26  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน 

 
ด้านการประสานความร่วมมอืในการพฒันา

วชิาการกบัสถานศึกษาอืน่ 
 S.D. แปลความ อนัดบัที ่

1.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกบัองคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.17 0.950 นอ้ย 1 

2.  การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ  ของ
เอกชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งท่ี
จดัตั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัอุดมศึกษา  
ท่ีตั้งอยูต่่างเขตพ้ืนท่ี 

1.93 0.583 นอ้ย 3 

3.  การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ  ของ
เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ี
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษา  
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.00 0.643 นอ้ย 2 

รวม 2.03 0.535 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.26 พบว่าปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อย ( =2.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดบัน้อยทุกขอ้
โดยขอ้ท่ีพบปัญหามากท่ีสุดคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองค์กร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.17) 
 
 
 
 

DPU



65 

ตารางท่ี 4.27  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน

อืน่ท่ีจัดการศึกษา 

 S.D. แปลความ อนัดบัที่ 

1.  การสาํรวจศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษารวมทั้ง
ความตอ้งการในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
วิชาการ 

2.00 0.643 นอ้ย 2 

2.  การส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันางานวิชาการ
และการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ 

2.00 0.587 นอ้ย 1 

3.  การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในดา้นการ
จดัการศึกษา 

1.80 0.551 นอ้ย 3 

รวม 1.93 0.491 น้อย  
 

จากตารางท่ี  4.27 พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย ( =1.93) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่ามีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทุกขอ้โดยขอ้ท่ีพบปัญหามากท่ีสุดคือการสาํรวจศึกษาขอ้มูลการ
จัดการศึกษารวมทั้ งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและการส่งเสริม 
สนบัสนุนการพฒันางานวิชาการและการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ อยูใ่นระดบันอ้ย ( =2.00) 
 

DPU



 
 

บทท่ี  5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา 

สังกดักรุงเทพมหานครคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey research) โดยมีวตัถุประสงคใ์น 
การศึกษาวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  
เขตยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตยานนาวา สงักดักรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ครูผูส้อนของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2554 รวม 6 โรงเรียน จาํนวน 30 คน จาก
โรงเรียนขนาดเลก็ 2 โรงเรียน จาํนวน 15 คน โรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน จาํนวน 10 คน และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน จาํนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และ
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.30 โดยมีประสบการณ์การทาํงานดา้น
งานวิชาการของโรงเรียนมากกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.30 ซ่ึงส่วนใหญ่เคยไดรั้บการฝึกอบรมและ
สมัมนาดา้นวิชาการมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 66.70 และส่วนใหญ่สังกดัโรงเรียนขนาดเลก็ คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ตามลาํดบั 
5.1.2 สภาพการบริหารงานวิชาการ 

จากการศึกษา  พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมมีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้มีการดาํเนินการอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด รองลงมาการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก และการ

DPU



67 

พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านท่ีมีการดาํเนินการน้อยกว่าด้านอ่ืนคือ  
การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาแต่กอ็ยูใ่นระดบัมาก 
5.1.3 ปัญหาการบริหารงานวิชาการ 

ผลจากการศึกษา  พบว่า  ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ของปัญหาการบริหารวิชาการสูงท่ีสุด คือ การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
รองลงมา คือ การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และการวิจัยเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีปัญหาในการดาํเนินการนอ้ยกว่าดา้นอ่ืนๆ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัตั้งการศึกษา 

 
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา เขตยานนาวา 
สังกดักรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษาของกนกวรรณ โตแยม้ (2547) ที่ไดศ้ึกษาเร่ือง
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครสวรรค ์เขต 3 และผลการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย ์ของเจริญ งามดี (2547) ซ่ึงผลการวิจยัลว้น
พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทั้งส้ิน เช่นเดียวกบัผลการศึกษา
ของสมชาย จินตนพนัธ์ (2546) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหาร
ปฏิบติังานวิชาการดา้นหลกัสูตร อยูใ่นระดบัมาก โดยมีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรตลอดเวลา 
และนาํผลนั้นมาปรับปรุงการเรียนการสอน ส่วนดา้นการเรียนการสอนนั้นจะให้ครูมีส่วนร่วมใน
การวางแผนจดัการเรียนการสอนอยูเ่สมอ และมีการประชุมวางแผนเพื่อดาํเนินการจดัสร้าง การใช ้
บาํรุงและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน รวมทั้ งมีการประชุมช้ีแจงเพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
การยอมรับบทบาทร่วมกนัระหว่างครูผูส้อนกบันิเทศ ดา้นห้องสมุดนั้นมีการส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ส่วนร่วมปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ซ่ึงหอ้งสมุดจดัข้ึนมากท่ีสุด และมีการตรวจหลกัฐานการวดัผลและ
ประเมินผล ของครูประชั้นใหเ้ป็นปัจจุบนั  
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นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาผลการศึกษาวิจยัเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั
กบัผลการศึกษาของแอคทรี (Agthe, 1992) ซ่ึงไดท้าํการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้บทบาทของครูใหญ่
และครูในดา้นวิชาการ โดยผลการวิจยัสรุปไดว้่า ครูใหญ่และครูยอมรับว่างานปรับปรุงการสอน
ต้องจัดทาํเป็นคณะโดยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกนั นอกจากนั้นครูใหญ่ควรทาํหน้าท่ี
บริหารมากกว่าทาํหนา้ท่ีนิเทศการเรียนการสอน นอกจากนั้นครูใหญ่และครูมีความเห็นว่าโครงการ
สอนของอาํเภอมีอิทธิพลต่อการจดัหลกัสูตรในโรงเรียน นอกจากนั้นยงัพบว่า นวตักรรมและ
เทคโนโลยจีะเปล่ียนแปลงบทบาทครูใหญ่จากการเป็นผูส้ั่งงานเป็นผูป้ระสานงานเป็นคณะมากข้ึน 
และควรมีการศึกษาทฤษฏีต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีแบบวิทยาศาสตร์ เพ่ือบริหารและพฒันาหลกัสูตร 

สําหรับผลการศึกษาดา้นปัญหาในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม 
พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกนกวรรณ โตแยม้ (2547) 
และผลการศึกษาของสมชาย จินตนพนัธ์ (2546) ท่ีต่างก็พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการส่วน
ใหญ่อยู ่ในระดบันอ้ย โดยดา้นที่มีปัญหามากที่สุด คือ  ดา้นการพฒันาสื่อ นวตักรรม  และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่พบปัญหามากที่สุด คือ การให้
ความสําคญัของภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาทั้งในภาพรวม 
รายดา้น และรายขอ้ลว้นแลว้แต่ไม่สอดคลอ้งกบันโยบายเพื่อพฒันาคุณลกัษณะของนกัเรียน ครู 
ผูบ้ริหาร ใหเ้ป็น Smart student smart teacher smart principal ในกรอบใหญ่ คือ Smart school 
ของโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ตามกรอบนโยบาย Smart school ของผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ ์โกษะโยธิน) ท่ีระบุว่า นกัเรียนกรุงเทพมหานครตอ้งมีความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศ เพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ท่ีไดนิ้ยามความหมาย
เอาไวว้่า ผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ทางดา้น T : Technology คือ การเรียนรู้คู่เทคโนโลย ีมีการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานโรงเรียนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการทาง
เทคโนโลย ี นอกจากนั้นยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การพฒันาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ใน 
5 ปี ขา้งหนา้ (พ.ศ.2551-2555) ท่ีระบุไวว้่า ควรนาํขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในทุกดา้น รวมทั้งพฒันาฐานขอ้มูลเพ่ือการ
จดัเก็บฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลาเพ่ือนาํมาใชใ้นการบริหารและจดัการ
เรียนการสอน และมีการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะการใชข้อ้มูล
สารสนเทศมาใชใ้นการตดัสินใจเพือ่การบริหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที (Real time) 
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โดยในประเดน็ดงักล่าวน้ี Campbell, et al (1997) ไดช้ี้ให้เห็นว่า หนา้ท่ีสาํคญัของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน คือ การส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน โดยสรุปภารกิจหลกัไวว้่า ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรจะกระตุน้และช้ีนาํในการพฒันาโครงการและโปรแกรมต่างๆ เพ่ือช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน นอกจากนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะจดัหาและจดัสรรทรัพยากรต่างๆท่ี
จาํเป็นเพ่ือสนับสนุนโครงการและโปรแกรมของโรงเรียน เช่นเดียวกบัความเห็นของอาคม  
วดัไธสง (2547: 83) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า บทบาทและหนา้ท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งหน่ึงต่อความสาํเร็จใน
การบริหาร ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งแสดงบทบาทของตนใหเ้หมาะสมและปฏิบติัหนา้ท่ีของตน
ให้เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นและร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยยึดวตัถุประสงคข์ององคก์ารเป็นหลกั ถา้ผูบ้ริหารแสดงบทบาทและหนา้ท่ีของ
ตนไดเ้หมาะสมถูกตอ้งจะทาํใหอ้งคก์ารประสบผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีความสุขดว้ย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. กรุงเทพมหานครควรสนบัสนุนให้โรงเรียนจดักิจกรรมเก่ียวกบัการบริหารวิชาการ
ในสถานศึกษา โดยการให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน โดยการจดัประชุมอบรม 
สมัมนาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการบริหารงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา หรืออาจ
เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกเขา้มาใหค้วามรู้ในลกัษณะของพี่เล้ียง โดยทาํ
หนา้ท่ีในการใหค้าํปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด และมีการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม 

2. สถานศึกษาควรมุ่งเนน้ในการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ โดยเฉพาะการจดั
ความรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทกัษะทางวิชาการเพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน และทอ้งถ่ินเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้สาํหรับชุมชน  

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน ควรศึกษาหาความรู้และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบั
การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเฉพาะการให้ความสาํคญัเก่ียวกบัเร่ือง
ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารจดัการดา้นการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
5.3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการศึกษาวิจยัในลกัษณะผสมผสานระหว่างงานวิจยัในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้คน้พบท่ีครบถว้น รอบดา้น ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลในเชิงลึก 
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และสามารถนาํมากาํหนดเน้ือหาเพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบทของการบริหารงานดา้นวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานครต่อไป 
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แบบสอบถาม 
การบริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเขตยานนาวา 

สังกดักรุงเทพมหานคร 
คาํช้ีแจง   
 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพ  และปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตยานนาวา สังกดักรุงเทพมหานคร กรุณาตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยขอความร่วมมือจากท่านใหก้รุณากรอกแบบสอบถามทั้งหมด  3  ตอน  
ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ  ซ่ึง
ถามเก่ียวกบัเพศ  วุฒิทางการศึกษา  ประสบการณ์การทาํงานดา้นงานวิชาการของโรงเรียน  การ
ฝึกอบรมและสัมมนาดา้นวิชาการ  และขนาดของโรงเรียน 
 ตอนท่ี  2  และตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการ  และ
ปัญหาการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการตามลาํดบั  ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3.  การวดัผล  ประเมิน  และเทียบโอนผลการเรียน 
4.  การวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
5.  การพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7.  การนิเทศการศึกษา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 
9.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10.การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน 
11.การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

  12.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล   ครอบครัว   องค์กร  
หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัตั้งการศึกษา 
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ตอนที ่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
         คาํช้ีแจง  กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัตวัท่าน 
 
1. เพศ   
 (   )  ชาย   (   )  หญิง 
 
2. วุฒิทางการศึกษา  
 (   )  ตํ่ากว่าปริญญาตรี (   )  ปริญญาตรี  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี 
 
3. ประสบการณ์การทาํงานด้านงานวชิาการของโรงเรียน   
 (   )  ตํ่ากว่า  2  ปี  (   )  2-4  ปี  (   )  มากกวา่  4  ปี 
 
4. การฝึกอบรมและสัมมนาด้านวชิาการ   
 (   )  ไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม   
 (   )  เคยเขา้รับการฝึกอบรมนอ้ยกวา่ 3 คร้ัง   
 (   )  เคยเขา้รับการฝึกอบรมมากกว่า  3  คร้ัง 
 
5. ขนาดของโรงเรียน 
 (   )  ขนาดเลก็   (   )  ขนาดกลาง   (   )  ขนาดใหญ่ 
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ตอนที ่ 2  สภาพการบริหารงานวชิาการ  
 

คาํช้ีแจง   โปรดอ่านขอ้คาํถามแต่ละขอ้  แลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีท่านเห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

 

 ระดบั  5  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการในระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั  4  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการในระดบัมาก 
 ระดบั  3  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการในระดบัปานกลาง 
 ระดบั  2  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการในระดบันอ้ย 
 ระดบั  1  หมายถึง  มีการบริหารงานวิชาการในระดบันอ้ยท่ีสุด 

รายการทีด่าํเนินการ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
1. มีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     

2.  มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ
สงัคม  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

     

3.  มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินสถานภาพสถานศึกษา  และ
นาํผลการประเมินสถานภาพสถานศึกษามาใชก้าํหนดวิสัยทศัน์  ภารกิจ  
เป้าหมาย  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

     

4.  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทศัน ์ ภารกิจ  เป้าหมาย  และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์

     

5.  โครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน ์ 
เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

     

6.  มีการบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

7.  มีประเมินผลหลกัสูตร นิเทศการใชห้ลกัสูตร  และนาํผลการนิเทศมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูอยูเ่สมอ  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของ
ผูเ้รียน 
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รายการทีด่าํเนินการ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
8.  มีการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

     

9.  มีการส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมจากประสบการณ์จริงของผูเ้รียนและให้
ผูเ้รียนปฏิบติัจริง  และส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้นิสยัรักการอ่านและใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

     

10. การส่งเสริมใหค้รูปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดี  และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูเ้รียน 

     

11.  มีการส่งเสริมใหค้รูจดับรรยากาศ  ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือ
ต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ 

     

12.  มีการส่งเสริมใหค้รูนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือเครือข่ายผูป้กครอง  ชุมชน  
ทอ้งถ่ินมามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 

     

การวดัผล  ประเมนิผล  และเทยีบโอนผลการเรียน 
13.  มีการกาํหนดระเบียบ  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของ
สถานศึกษา 

     

14.  มีการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนวดัผลและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาสาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจดัการเรียนรู้
และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

     

15.  มีการส่งเสริมใหค้รูดาํเนินการวดัผลและประเมินผลการเรียนการสอน
โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริงของผูเ้รียนแต่ละคน 

     

16.  จดัใหมี้การเทียบโอนความรู้  ทกัษะ  ประสบการณ์และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืนๆสถานประกอบการ 

     

17.  มีการพฒันาเคร่ืองมือและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน และน่าเช่ือถือ      
การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
18.  มีการศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  การบริหาร  การจดัการและการพฒันา
คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 

     

19.  มีการส่งเสริมใหค้รูศึกษา  วิเคราะห์  วิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้      
รายการทีด่าํเนินการ ระดบั 
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20.  มีการประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วจิยั  เผยแพร่
ผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการ ตลอดจนการนาํผลการวจิยัไปใชก้บักบั
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

     

การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
21.มีการศึกษาวิเคราะห์ความจาํเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

     

22.  มีการส่งเสริมใหค้รูผลิต  พฒันาส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอน      
23.  มีการจดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและ
พฒันางานดา้นวิชาการ 

     

24.  มีการประสานความร่วมมือในการผลิต  จดัหา  พฒันาและการใชส่ื้อ 
นวตักรรม  เทคโนโลยเีพ่ือการจดัการเรียนการสอนและพฒันางานวิชาการ
กบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 

     

25.  มีการประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ  นวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษา 

     

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
26.  มีการสาํรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สถานศึกษา  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเขตใกลเ้คียง 

     

27.  มีการจดัทาํเอกสารเผลแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครูและสถานศึกษาอ่ืน  
หน่วยงานอ่ืน  ท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 

     

28.  มีการจดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้และประสานความร่วมมือ
ระหวา่งสถานศึกษาอ่ืนหน่วยงานอ่ืน  ท่ีจดัการศึกษา   

     

29.  มีการส่งเสริมใหค้รูใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการ
จดักระบวนการเรียนรู้  โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

การนิเทศการศึกษา 
30.  มีการจดัระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

     

31.  มีการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบ ท่ีหลากหลายและ
เหมาะสม 

     

รายการทีด่าํเนินการ ระดบั 
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32.  มีการประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 

     

33.  มีการติดตามประสานงานเพ่ือพฒันาระบบและ กระบวนการนิเทศกบั
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

34.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา
กบัสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

     

การแนะแนวการศึกษา 
35.  มีการจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา  
โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแล 

     

36.  มีการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา      
37.  มีการติดตามและประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการแนะแนว
การศึกษาในสถานศึกษา 

     

38.  มีการประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการแนะแนวทาง
การศึกษากบัสถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

     

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
39.  มีการจดัระบบโครงสร้างองคก์ร  ใหร้องรับการจดัระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

40.  มีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมิน  เป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาและตวัช้ีวดัของกระทรวง 

     

41.  มีการวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษา 

     

42.  มีการพฒันางานตามแผนและติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน      
43.  มีการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

     

รายการทีด่าํเนินการ 
ระดบั 
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การส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน 
44.  มีการศึกษา  สาํรวจความตอ้งการ  สนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชนใน
ดา้นวิชาการของบุคคลในชุมชน 

     

45.  มีการจดัความรู้  เสริมสร้างความคิดและเทคนิคทกัษะทางวิชาการเพ่ือ
พฒันาทกัษะวชิาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทอ้งถ่ิน 

     

46.  มีการส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน  ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 

     

47.  มีการส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

     

การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอืน่ 
48.  มีการประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาของรัฐ  ของเอกชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ีจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  ต่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

49.  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันางานวิชากบัองคก์รต่างๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

     

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน  และสถาบันอืน่ที่จดัการศึกษา 
50.  มีการสาํรวจและศึกษาขอ้มูลรวมทั้งความตอ้งการในการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

     

51.  ส่งเสริม  สนบัสนุน  การพฒันาวิชาการ  และการพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา 

     

52.  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

     

ตอนที ่ 3  ปัญหาการบริหารงานวชิาการ 
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คาํช้ีแจง   โปรดอ่านขอ้คาํถามแต่ละขอ้  แลว้ทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีท่านเห็นดว้ย
มากท่ีสุด 
 ระดบั  5  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั  4  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบั  3  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบั  2  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบั  1  หมายถึง  มีปัญหาการบริหารงานวิชาการอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

รายการทีด่าํเนินการ 
ระดบั 

ความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.  ความเขา้ใจในการจดัทาํหลกัสูตร 

     

2.  การนิเทศ  การติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร      
3.  การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      
4.  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  และการประเมินสถานภาพ 
ของสถานศึกษา 

     

การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
5.  การจดัแผนการเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้  ใหมี้เน้ือหาสาระและ
กิจกรรมสอดคลอ้งกบัความน่าสนใจ  ความถนดัของผูเ้รียน  ความตอ้งการ
ของผูป้กครองและชุมชน 

     

6.  ครูผูส้อนบางคนไม่พฒันาการจดักระบวนการเรียนการสอน      
การวดัผล  ประเมนิผล  และเทยีบโอนผลการเรียน 
7.  ความรู้และความเขา้ใจในระบบสารสนเทศดา้นการวดัผล  ประเมินผล
และเทียบดอนผลการเรียนเพ่ือใชใ้นการอา้งอิง 

     

8.  การจดัทาํแผนการวดัผล  ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน      
9.  การแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน      
10.  การสอนซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผูเ้รียนไม่ผา่นเกณฑป์ระเมิน      
11.  การพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน      

รายการทีด่าํเนินการ ระดบั 
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การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
12.  การศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  การบริหารจดัการและการพฒันาคุณภาพ
งานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 

     

13.  การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา      
14.  การส่งเสริม  สนบัสนุนใหค้รูทาํวจิยัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนหลกัสูตร  
กระบวนการเรียนรู้  และส่ือการเรียนการสอน 

     

15.  การประสานความร่วมมือเพ่ือการศึกษา  วิเคราะห์  วิจยังานวิชาการกบั
สถานศึกษา  องคก์ร  บุคคล  ครอบครัว  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

     

การพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
16.  ขาดงบประมาณในการผลิต  จดัซ้ือ  จดัจา้ง  การซ่อมบาํรุงส่ือและ
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา 

     

17.  การใหค้วามสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา      
18.  การประเมินผลการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา      
19.  การประสานงานความร่วมมือในการผลิต  จดัหา  พฒันาและการใช ้ 
ส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยเีพ่ือการจดัการเรียนการสอนและพฒันางาน
ดา้นวิชาการกบับุคคล  ครอบครัว  องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

     

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
20.  สาํรวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ทั้งใน
สถานศึกษา  ชุมชน  ทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ใกลเ้คียง 

     

21.  การจดัใหมี้แหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเ้พียง 
พอและสอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 

     

22.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้ร้อม
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     

23.  การส่งเสริมใหค้รูผูส้อนและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
 

     

รายการทีด่าํเนินการ ระดบั 
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การนิเทศการศึกษา 
24.  การดาํเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา 

     

25.  การจดัระบบการนิเทศงานวาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

     

26.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้น 
ท่ีการศึกษา 

     

27.  ประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 

     

การแนะแนวการศึกษา 
28.  การจดัระบบการจดัการแนะแนวทางวิชาการ  และวชิาชีพใน
สถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และ
กระบวนการเรียนการสอน 

     

29.  การประสานความร่วมมือ  และแลกเปล่ียนเรียนรู้  และประสบการณ์
ดา้นการแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนว
ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

30.  การดาํเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือกบัครูทุกคนใน
สถานศึกษา 

     

การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
31.  การไม่เปิดเผยรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

     

32.  การประสานงานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนใน การ
ปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

     

33.  การติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      
34.  การประสานกบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  และดาํเนินการพฒันางานตามแผน 
 

     

รายการทีด่าํเนินการ ระดบั 
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35.  การจดัระบบโครงสร้างองคก์รใหรั้บรองการจดัระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

     

การส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน 
36.  การศึกษาและสาํรวจแนวทางใหก้ารสนบัสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 

     

37.  การจดัใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน      
38.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน  ทอ้งถ่ิน  เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจดัโดยบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

     

39.  ไม่มีการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ระหว่างชุมชน      
การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอืน่ 
40.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัองคก์รต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

41.  การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบั 
สถานศึกษาของรัฐ  ของเอกชน  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
ทั้งท่ีจดัตั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัอดุมศึกษา  ท่ีตั้งอยูต่่างเขตพ้ืนท่ี 

     

42.  การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาของรัฐ  ของเอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ีจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดบัอุดมศึกษา  ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน  และสถาบันอืน่ที่จดัการศึกษา 
43.  การสาํรวจศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษารวมทั้งความตอ้งการในการ
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวิชาการ 

     

44.  การส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันางานวิชาการและ  การพฒันา 
คุณภาพการเรียนรู้ 

     

45.  การจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในดา้นการจดัการศึกษา      
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ประวตัิผู้เขียน 
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