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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารวิชาการ และศึกษาปัญหาของ 
การด าเนินงานวิชาการรวมถึงน าขอ้เสนอแนะจากการศึกษา มาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ 
ของครู อาจารย ์วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร ใน 7 ด้าน ไดแ้ก่  
1) ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ 2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านวสัดุอุปกรณ์
และส่ือการสอน 4) ด้านการวดัผลประเมินผล 5) ด้านห้องสมุด 6) ด้านการนิเทศการสอน และ  
7) ดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครู จ  านวน 5 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ
แบบตรวจสอบรายการ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 ผลการศึกษา พบว่า การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาของครู-อาจารย์วิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นการนิเทศการสอน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการประชุม
อบรมทางวิชาการ มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  ด้านการจดัการเรียนการสอน มีระดับ 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ด้านวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน 
ระดับมาก ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
ด้านการวดัผลประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านห้องสมุด มีระดับ 
ความคิดเห็นในระดบัมาก และมีขอ้เสนอแนะคือควรด าเนินการศึกษาหรือท าวิจยัทุกๆ ปีการศึกษา
เพื่อน าผลการศึกษาหรือการวจิยัมาปรับปรุงการบริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ABSTRACT 

 
  The aim of this research were to study the involvement of teachers in academic 
administration of Rattanakosin Technological College the office of Laksi District under  Bangkok 
metropolitan Administration in 7 aspects: 1) curriculum and implementation 2) instruction  
3) materials and medias 4) measurement and evaluation 5) library 6) educational supervision and 
7) academic training. The population included 75 teachers. Data were collected using 5-point 
rating scale questionnaire and checklist and statistically analyzed in percentage, mean score,  
and standard deviation. 
 The findings revealed that the involvement of teachers in academic administration of 
Rattanakosin Technological College the office of Laksi District under Bangkok Metropolitan 
Administration was generally found at high level. After item analysis, all of them could be rated 
by mean score in descending order as follows: academic training, instruction, and library.  
To suggestion is carrying to study or research academic year in order to the result of education or 
research improving Academic of administration gets the higher effective. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
หน่วยงาน ซ่ึงไม่อาจน ามากล่าวไดท้ั้งหมด ผูมี้พระคุณท่านแรกคือ รองศาสตราจารย ์ดร.กล้า ทองขาว 
ผูอ้  านวยการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการศึกษา วิทยาลยัครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าปรึกษาแนะน า
แนวคิดต่าง ๆ โดยไดเ้อาใจใส่ตรวจแกไ้ข สารนิพนธ์เพื่อใหส้มบูรณ์ท่ีสุด และให้ก าลงัใจแก่ผูศึ้กษา
ตลอดมา นอกจากน้ีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าเก่ียวกับ 
การปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวนารีรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ ผู ้อ  านวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ท่ีได้ให้ความร่วมมืออ านวยความสะดวก และอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนคณะครู อาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยี รัตนโกสินทร์ทุกท่านท่ี 
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอขอบคุณ
ผูใ้หก้  าลงัใจและขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และพี่ๆ น้องๆ รวมถึงเพื่อนๆ ผูมี้พระคุณ 
ท่ีสนบัสนุนเป็นก าลงัใจ ให้ความรัก ความห่วงใยจนเกิดความส าเร็จสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้สามารถ 
ยนือยูบ่นเส้นทางการศึกษาและสรรสร้างประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาเป็นกระบวนการของมนุษยใ์นสังคม เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นก าลงั
ส าคัญในการพฒันาประเทศ ดังนั้ นการให้การศึกษาแก่ประชาชนจึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐจะต้องให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมากเพื่อกระบวนการพฒันาคนท่ีมีประสิทธิภาพเป็นผลของระบบการศึกษาท่ี
มีคุณภาพซ่ึงเอ้ือต่อการพฒันาศกัยภาพและความสามารถตลอดจนคุณลกัษณะต่างๆ ของคนท่ีจะ
เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ เพื่อใหเ้กิดผลต่อการพฒันานกัเรียน และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนจึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษา และทุกฝ่ายในสถานศึกษาตอ้งร่วมมือกนั
สนบัสนุนทรัพยากร ทั้งบุคลากร และงบประมาณ (สัมพนัธ์ อุปลา 2541 ,น. 1) 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตร 39 ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดั กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาดา้นวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัสถานศึกษาจึงเป็นหน้าท่ีของ
สถานศึกษาท่ีจะจดัการงานเหล่าน้ีใหมี้ประสิทธิภาพ โดยท่ีวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา 
ท่ีจะตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนและ
สังคมอย่างแทจ้ริง โดยมีครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมนอกจากน้ียงัส่งเสริมให้
สถานศึกษาจดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด สามารถตรวจสอบคุณภาพการจดั
การศึกษาไดทุ้กช่วงชั้น ตลอดจนการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
จดัการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ 2552 ,น.15) จากการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษท่ี 21 มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีความรู้รอบตวั ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้และ
ทกัษะในการด ารงชีวติ เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพานกัเรียนของกรุงเทพมหานครสู่การเป็นพลเมือง
ท่ีทรงคุณค่า จากรายงานการศึกษาเร่ืองสภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาประเทศไทยพบว่าสถานศึกษามีศกัยภาพดา้นการบริหารวิชาการอยู่ในล าดบัสุดทา้ย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวตัถุประสงค ์
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ความส าคญักบัการ
บริหารวิชาการเป็นอันดับแรก เพราะการบริหารวิชาการเป็นงานสร้างทักษะให้เด็กได้ความรู้ 
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ความสามารถและปรับตวัเองไดอ้ยา่งมีความสุข  (หน่วยศึกษานิเทศก์, 2552 , น. 25) สถานศึกษาเป็นหน่วยงาน 
ท่ีมีหน้า ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษาข้ึนอยู่กับการบริหาร 
ในสถานศึกษา หากพิจารณาในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแล้วการบริหารงานท่ี
ส าคญัท่ีสุดและส่งผลโดยตรงคือการบริหารวชิาการ เพราะมีขอบข่ายหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอน ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาเพื่อให้ผลผลิตคือนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนท่ีดีจึง
ข้ึนอยูก่บัการบริหารงานดา้นวิชาการของสถานศึกษาซ่ึงมีขอบข่ายกวา้งขวาง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งกระจายอ านาจในการบริหารวชิาการอยา่งชดัเจน มีการวางแผนการท างานท่ีเป็นระบบ ตอ้งเป็น
ผู ้น าทางวิชาการ สามารถปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนากา รเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งประโยชน์เพื่อให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตรและสามารถปรับตวัให้สังคม มีคุณธรรม มีความขยนัหมัน่เพียร มีความรู้และทกัษะตาม
ศกัยภาพ และมีความเป็นพลเมืองท่ีดีในระบบประชาธิปไตย (หน่วยศึกษานิเทศก์ 2552,น.26)  
การบริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องบริหารโดยการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายเพื่อใหก้ารบริหารวชิาการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการบริหารวิชาการคือครูผูส้อนเป็นกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภายในโรงเรียนซ่ึงมีความส าคญัท่ีจะเป็น 
ผูข้บัเคล่ือนวชิาการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้ผูศึ้กษาสนใจศึกษาการการบริหารงานวิชาการของครู-
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ในฐานะท่ีวิทยาลัย เทคโนโลยี รัตนโกสินทร์  
เป็นหน่วยงานการปฏิบติัท่ีส าคญัในดา้นการบริหารงานดา้นวิชาการให้มีประสิทธิภาพ คือการเปิด
โอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาเป็นอีกแง่มุมหน่ึงท่ีน่าศึกษา   
เพราะครูเป็นบุคลากรท่ีเป็นก าลังส าคญัเป็นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับงานทุกงานภายใน
สถานศึกษา  เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นจริงในปัจจุบนัและท าให้ครูเกิดความรู้สึกเป็นเกียรติ 
ในการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษายอ่มเกิดความพอใจและผกูพนักบังาน  มีขวญัก าลงัใจ
และเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือร่วมรับผิดชอบ 
ในการปฏิบติังาน   เกิดการยอมรับในการบริหารวิชาการซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพของคน 
เพื่อการพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนืใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการของครู-อาจารย ์วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์  
2. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของครู อาจารย ์วิทยาลยั

เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
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1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ   
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์ วิทยาลัย

เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
 ประชากร 

     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู อาจารยส์ายปฏิบติัการสอนของ 
วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ ปีการศึกษา  2556  จ  านวน  50 คน 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 
1.  สถานภาพของครู-อาจารย ์วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครโดย 

จ าแนกเป็น เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 
 2.  การบริหารงานวชิาการของครู-อาจารย ์ วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ทั้ง 7 ดา้น คือ  

   1) ดา้นหลกัสูตรและน าหลกัสูตรไปใช ้ 
   2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
   3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน  
   4) ดา้นการวดัผลประเมินผล  
   5) ดา้นหอ้งสมุด  
   6) ดา้นการนิเทศการสอน  
   7) ดา้นการประชุมอบรมทางวชิาการ  

 
1.4  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
  ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ดงัน้ี 

1.  ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะพบว่าการบริหารงานวิชาการของครู-อาจารย์ วิทยาลัย
เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ มีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

2.  ผลจากการศึกษาจะเป็นขอ้มูลใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข 
ปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันาวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ให้ทนัต่อสภาวการณ์ใน
ปัจจุบนัอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนต่อไป 

 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กำรบริหำรงำนวิชำกำร  หมายถึง การท่ีครูปฏิบัติงานด้านวิชาการของวิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  ลกัษณะการมีส่วนร่วมมี 4 ด้านคือ  1) ร่วมคิด  2) ร่วมปฏิบติั  3) ร่วม
ตรวจสอบ  4) ร่วมปรับปรุง โดยจะมีการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการจดัการเรียน 
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การสอนได้แก่ งานด้านหลักสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ งานด้านการจดัการเรียนการสอน  
งานด้านวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน งานดา้นการวดัผลประเมินผล งานดา้นห้องสมุด งานดา้น  
การนิเทศการศึกษาและงานดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุจุดหมาย
การศึกษาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หลักสูตรและกำรน ำหลักสูตรไปใช้  หมายถึง  ผูบ้ริหาร ครู อาจารยไ์ดร่้วมในการจดัหา
หลกัสูตรและเอกสารประกอบหลกัสูตร ศึกษาและท าความเขา้ใจหลกัสูตร วางแผนและการน า
หลกัสูตรไปใชก้ารประเมินผลการใชห้ลกัสูตร การแกปั้ญหาเก่ียวกบัหลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตร 
และการพฒันาตนเองและครูใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร 
 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  หมายถึง  ผูบ้ริหารครู อาจารยไ์ดร่้วมของการจดักิจกรรม
ท่ีจดัข้ึนเก่ียวกบัการเรียนการสอน ได้แก่ การจดัตารางสอน การเตรียมการสอน การจดัสถานท่ี
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น การจดัครูเขา้สอน การติดตามประเมินผล 
การสอนของครูและการสอนซ่อมเสริม 
 ด้ำนวสัดุอุปกรณ์และส่ือกำรสอน  หมายถึง  การจดัและบริการวสัดุ อุปกรณ์หรือวิธีการ
ท่ีเป็นส่ือกลางท่ีจะน าความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ไปสู่ผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เกิดความ
เขา้ใจรวดเร็วและง่ายข้ึน บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งดี 
 ด้ำนกำรวดัผลประเมินผล  หมายถึง  กระบวนการต่อเน่ืองของการเรียนการสอนโดยน า
ผลของการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอนและตดัสินการเรียน 
 ด้ำนห้องสมุด  หมายถึง  กระบวนการท่ีรวบรวมหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์และวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียน ครู และผูป้กครองตลอดจนชุมชน 
 ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ  หมายถึง  กระบวนการจดัการบริหารการศึกษา การให้ความ
ช่วยเหลือครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพฒันาการศึกษาและปรับปรุงการเรียนการสอนครู 
เพิ่มคุณภาพของบทเรียน ใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 ด้ำนประชุมอบรมทำงวิชำกำร  หมายถึง  ครูมาพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์
ปรึกษาหารือ เพื่อทราบแนวทางและขอ้ตกลงในการท างานร่วมกัน การเผยแพร่ความรู้เทคนิค
วธีิการใหม่ๆ ใหแ้ก่ครูเพื่อการพฒันาใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ครู หมายถึง ผูป้ฏิบติัการสอนและบุคลากรวิชาชีพ ซ่ึงท าหน้าท่ีในด้านการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิต่าง ๆ ในวทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
 สถำนศึกษำ หมายถึง วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ท่ีเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพและประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
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1.6  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 
ตัวแปรทีศึ่กษำ 

 
  
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา เร่ืองการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารและครู อาจารย ์ 
                วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
 

กำรบริหำรงำนวชิำกำรของผู้บริหำรและครู  อำจำรย์
วทิยำลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 

 

1. ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้
2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน 
4. ดา้นการวดัผลประเมินผล 
5. ดา้นหอ้งสมุด 
6. ดา้นการนิเทศการศึกษา 
7. ดา้นการประชุมอบรมทางวชิาการ 
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บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารและครู อาจารย ์วิทยาลยัเทคโนโลยี

รัตนโกสินทร์ เขตหลักส่ี สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นท่ี
การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2  ผูว้จิยัไดศึ้กษา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

2.1   แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานวชิาการระดบัอาชีวศึกษา 
2.1.1  ความหมายของการบริหารและการบริหารงานวชิาการ 
2.1.2  ความส าคญัของงานวชิาการ 
2.1.3  หลกัการทฤษฏีและกระบวนการบริหารงาน 
2.1.4  พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
2.1.5  แนวคิดการจดัอาชีวศึกษา 
2.1.6  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีครู 
2.1.7  บริบทของวทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
2.1.8  บทบาทและหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น 

 2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.2.1  งานวจิยัภายในประเทศ 
   2.2.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฏีการบริหารงานวชิาการระดับอาชีวศึกษา 
      2.1.1  ความหมายของการบริหารและการบริหารงานวชิาการ 
 การบริหารในฐานะท่ีเป็นศาสตร์ (Science) ซ่ึงประกอบดว้ยทฤษฎี หลกัการและเหตุผล 
จ าเป็นตอ้งกระท าอยา่งเป็นระบบและมีกระบวนการ การบริหารมีความหมายและความส าคญัตาม
ทศันะต่าง ๆ เช่น แคมป์เบลล์ และคณะ (Campbell and Others. 1976, น.137) ไดก้ล่าวถึงการบริหาร 
หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินงานท่ีผู ้บริหารต้องท าหน้าท่ีด าเนินการให้ผู ้ปฏิบัติ 
ได้ด าเนินงานจนเสร็จส้ิน ได้ผลงานตามท่ีตอ้งการ ไซมอน (Simon. 1976, น.1) ได้กล่าวถึง 
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การบริหารว่าเป็นศิลป์ในการปฏิบัติงานให้กิจกรรมต่าง ๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีตอ้งการ 
 สมพงศ ์เกษมสิน (2517, น.6) ไดก้ล่าวถึงการบริหารคือการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
น าเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resources) มาประกอบกนัตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 รุ่ง ลอยเลิศ ( 2543, น.20 ) ได้ให้ความหมายของงานวิชาการว่า หมายถึง การจดัการ
เรียนการสอนและการจดักิจกรรมทุกอยา่งภายในวทิยาลยัใหเ้กิดความรู้และการศึกษาของเด็ก 
 รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม (2545, น.56 ) ไดใ้หค้วามหมายของงานวิชาการวา่ 
หมายถึง เป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวข้องกับการปรับปรุง พฒันา 
การเรียนการสอน ใหเ้กิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตร อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กมล ภู่ประเสริฐ (2545, น.6 ) ไดใ้หค้วามหมายของงานวิชาการวา่ หมายถึง การบริหาร
ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจ สถานศึกษา 
ภิญโญ สาธร (2523, น.436) เห็นว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิด 
ในสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการสอนให้เกิดผลดีแก่นกัเรียน และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

เตโช (2531, น.76) กล่าวถึงการบริหารงานวชิาการวา่เป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535, น.16) ไดแ้สดงทศันะวา่ การบริหารงานวิชาการมอง 
ในแง่ของกระบวนการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยา่งที่เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ดีข้ึน ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพฒันาการเรียน 
การสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรและ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนจึงสรุปไดว้า่การบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง กระบวนการจดักิจกรรมในงานวิชาการ ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัให้เกิดการปรับปรุง
พฒันาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนหรือผูร้ับบริการ กระบวนการดงักล่าวน้ี ไดแ้ก่ การ
วางแผน การจดัระบบโครงสร้าง และการก าหนดบทบาทหนา้ที่ การจดัด าเนินงานทางวิชาการ 
การผลิตส่ือและอุปกรณ์การศึกษา การวดัและประเมินผล การจดับรรยากาศเพื ่อส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพทางวิชาการ การจดัแหล่งหรือศูนยส์ารสนเทศ รวมทั้งการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ และ การนิเทศภายในเพื่อให้งานวิชาการมีคุณภาพ 
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2.1.2  ความส าคญัของการบริหารงานวชิาการ 
 งานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัในการจดัระบบงานให้รัดกุม และมีการด าเนินงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น จึงมีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามส าคญัของงานวชิาการไวด้งัน้ี 
 (พนสั หนันาคินทร์,2524, น.235) ผูบ้ริหารการศึกษา ทุกคนควรจะรับผิดชอบเป็นผูน้ า
ของครูในดา้นวิชาการเป็นอนัดบัแรก เพราะหน้าท่ีของวิทยาลยัหรือสถาบนัการศึกษาทุกแห่ง คือ 
การใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในดา้นวชิาการ โดยการท างานร่วมกบัครู กระตุน้เตือนครูให้ค  าแนะน าครู 
และประสานงานใหค้รูทุกคนท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพในการสอน 
 (ภิญโญ สาธร, 2526, น.232 ) งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา ไม่
วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงาน
ดา้นวชิาการ เน่ืองจากงานวชิาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การจดัโปรแกรมการศึกษา และการจดัการ
เรียนการสอน ซ่ึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งทางตรงหรือทางออ้ม ก็อยูท่ี่ลกัษณะ
ของงานนั้น 
 สมิธ (Smith,1961) ไดศึ้กษาและจดัล าดบัความส าคญัของงานวิชาการไวเ้ป็นอนัดบัแรก
งานในความรับผดิชอบของผูบ้ริหารแบ่งเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
 งานบริหารงานวชิาการ   ร้อยละ  40 
 งานบริหารบุคลากร    ร้อยละ  20 
 งานบริหารกิจการนกัเรียน   ร้อยละ  20 

 งานบริหารการเงิน    ร้อยละ  5 
 งานบริหารอาคารสถานท่ี   ร้อยละ  5 
 งานบริหารความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ร้อยละ  5 
 งานบริหารทัว่ไป    ร้อยละ  5 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2546, น. 33 ) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 
 1. งานวิชาการเป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพฒันาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม เจตนคติและค่านิยมให้ผูเ้รียนเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขในการ ด ารงชีวิตตลอดจน
เป็นผูมี้คุณค่าในสังคม 
 2. งานวิชาการเป็นตวัก าหนดปริมาณงานของวิทยาลยั เม่ือวิทยาลยัมีงาน วิชาการมาก
ปริมาณงานดา้นอ่ืนๆ ยอ่มมีมากตามไปดว้ย 
 3. งานวชิาการเป็นเคร่ืองก าหนดการจดัสรรทรัพยากรใหแ้ก่วทิยาลยั ไม่วา่จะ เป็นในรูป
ของงบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑ์จะจดัให้ตามสัดส่วนของปริมาณงานวิชาการของ วิทยาลยั วิทยาลยั
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จะได้รับการจดัสรรงบประมาณมากน้อยขนัอยู่กับปริมาณงานของวิทยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปริมาณงานดา้นวชิาการ 
 4. งานวชิาการเป็นเคร่ืองตดัสินคุณภาพของวิทยาลยั การพิจารณาคุณภาพของ วิทยาลยั
ตอ้งอาศยังานทางดา้นวิชาการของวิทยาลยั โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงาน วิชาการ 
อนัไดแ้ก่ วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครู ทั้งดา้นผลส าฤทธ์ิ ทางการ
เรียนและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เป็นตน้ 
 5. งานวิชาการเป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จ และความสามารถของผูบ้ริหาร สถานศึกษา
เน่ืองจากงานวชิาการเป็นงานหลกัในสถานศึกษา ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ กระตุน้และ
ส่งเสริมให้ครูร่วมมือกนั ในการปรับปรุงงานวิชาการของวิทยาลยัอยู่เสมอ  พอสรุปไดว้่างาน
วชิาการถือวา่เป็นหวัใจของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาก็คือ การจดัการ
ศึกษาใหมี้คุณภาพ ซ่ึงข้ึนอยูก่บังานวิชาการทั้งส้ิน งานวิชาการเป็นกิจกรรมการจดัการเก่ียวกบังาน
ดา้นหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานส่ือการเรี ยนการสอน 
งานวดัผลและประเมินผล งานหอ้งสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุม
อบรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เ รียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงจะเห็นไดว้่าการบริหารงานวิชาการนบัเป็นงานท่ีส าคญัของวิทยาลยั เป็นหน้าท่ี
หลกัของวิทยาลยั ถือเป็นหัวใจของการบริหารวิทยาลยั วิทยาลยัจะดีหรือไม่ข้ึนอยูก่บังานวิชาการ
ของวิทยาลยั ท่ีจะสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ  
เพื่อน าไปใชใ้นการด ารงชีวติในสังคมต่อไป 

2.1.3  หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหารงานวชิาการ 
 การบริหารโดยทั่วไปมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์การบริหารจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซ่ึงมีเทคนิควิธีเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยอาศยัหลกัการและกระบวนการ ก่อนท่ีจะกล่าวถึงหลกัการและกระบวนการจึงตอ้งท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานของการบริหารและงานวชิาการ ดงัน้ี 
 หลกัการบริหารงานวชิาการ 
 หลกัการบริหารงานวิชาการเป็นแนวคิดเพื่อปฏิบติัไปสู่ความส าเร็จในการบริหารงาน
วชิาการจ าเป็นตอ้งมีหลกัการท่ีส าคญั ๆ ดงัน้ี 
 1. หลกัการพฒันาคุณภาพ (Quality Management) เป็นการบริหารงานเพื่อน าไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ องคป์ระกอบของคุณภาพท่ีเป็นตวัช้ีวดัคือผลผลิตและกระบวนการเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีท าใหบุ้คลากรและผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ พฒันาศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับของสังคม
ในระดบัสากลมากข้ึน โดยอาศยักระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ 
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การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ   หลกัการไคเซ็น (KAIZEN) มีเป้าหมายในการ
เสนอแนะเพื่อแสดงถึงคุณภาพไว ้6 ประการ (รุ่ง แกว้แดง. 2538,น.144-145) 

1.1 ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
1.2 คุณภาพสูงข้ึน 
1.3 ตน้ทุนลดลง 
1.4 ตรงตามเวลาท่ีก าหนดหรือประหยดัเวลามากข้ึน 
1.5 มีความปลอดภยัมากข้ึน 
1.6 บุคลากรและผูรั้บบริการมีขวญัและก าลงัใจสูงข้ึน 

หลกัการของไคเซ็นมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1.6.1 สังเกต คน้หาจุดท่ีเป็นปัญหา เช่น ความสูญเปล่า ความไม่สม ่าเสมอ  

สุดวสิัย  เช่น ปัญหาดา้นคุณภาพ ตน้ทุนสูง ความปลอดภยันอ้ย เวลาตอ้งล่าชา้อยูเ่ป็นประจ า 
1.6.2 สืบสวน ตรวจตรา สภาพการณ์ปัจจุบนั 
1.6.3 คิดคน้ ออกความคิดวา่หากท าเช่นน้ีแลว้จะเป็นอยา่งไรบา้ง 
1.6.4 สะสาง การจดัระบบ จดัหมวดหมู่ 
1.6.5 ปฏิบติั ด าเนินการปรับปรุง โดยทดลองท าและสังเกตดูวา่ดีหรือไม่ดี 

อยา่งไร 
1.6.6 ติดตามตรวจสอบประสิทธิผล จนกวา่ผลลพัธ์จะคงท่ี 
1.6.7 สรุป ท ารายงาน เขียนขอ้เสนอแนะ 

 2. หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารได้
พฒันามาอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมเสนอแนะปรับปรุง
และพฒันา หลกัการมีส่วนร่วมตอ้งการให้ทุกคนไดร่้วมกนัท างาน ซ่ึงลกัษณะของงานวิชาการตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาจด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการวิชาการ ซ่ึงจะมีเป้าหมาย
การท างานร่วมกนั น าไปสู่การพฒันาคุณภาพไดม้ากข้ึน การมีส่วนร่วมตอ้งเร่ิมจาก การร่วมคิด ร่วม
ท า และร่วมประเมินผล  3 หลกัการ 3 องคป์ระกอบ (3-Es) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยดั 
 1. หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนดไวเ้ป็นไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไรในขณะด าเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไ้ข
ได ้มีประสิทธิภาพเน้นไปท่ีกระบวนการ (Process) การใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีต่าง ๆ ท่ีท าให้
บรรลุวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 
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 2. หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ไดผ้ลผลิต (Outputs) ตามวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไว ้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะเพิ่มข้ึน รวมทั้งการ
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีได้รับ อย่างไรก็ตามมักใช้ค  าสองค าน้ีควบคู่กันคือมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 
 3. หลกัประหยดั (Economy) หมายถึง การใชเ้วลานอ้ย การลงทุนนอ้ย การใชก้  าลงัหรือ
แรงงานน้อย โดยไม่ตอ้งเพิ่มทรัพยากรทางการบริหาร แต่ได้ผลผลิตตามท่ีคาดหวงั ดงันั้น การ
ลงทุนในทางวชิาการจึงตอ้งค านึงถึงความประหยดัดว้ยเช่นเดียวกนั ผูบ้ริหารจะใชก้ลวิธีอยา่งไรใน
การบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพโดยอาศยัความประหยดับุคลากร งบประมาณ วสัดุและเทคโนโลย ี
และใชเ้วลานอ้ยอีกดว้ย 
 4.หลกัความเป็นวิชาการ (Academic) หมายถึง ลกัษณะท่ีครอบคลุมเน้ือหาสาระของ
วิชาการ ไดแ้ก่ หลกัการพฒันาหลกัสูตร หลกัการเรียนรู้ หลกัการสอน หลกัการวดัผลประเมินผล 
หลกัการนิเทศการศึกษาและหลกัการวิจยั เป็นตน้ หลกัการต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบส าคญั 
ก่อให้เกิดลักษณะความเป็นวิชาการท่ีต้องอาศยัองค์ความรู้เพื่อท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
สร้างสรรคด์งันั้น การบริหารงานวชิาการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการต่าง ๆ เหล่าน้ี ซ่ึงจะกล่าวโดย
ละเอียดในหลกัการเฉพาะเร่ืองในบทต่อไป  
 สรุปไดว้่า หลกัการบริหารงานวิชาการตอ้งค านึงถึงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ท าให้ดี
ท่ีสุด น าไปสู่คุณภาพท่ีคาดหวงั ค านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา โดยให้บุคลากร
ทุกฝ่ายไดรั้บผิดชอบร่วมกนัท าให้ผลผลิตมีคุณภาพ ค านึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความ
ประหยดั การด าเนินงานทางวชิาการโดยอาศยัหลกัการดงักล่าวยอ่มจะสามารถบรรลุความส าเร็จคือ
ความเป็นเลิศทางวชิาการ (Academic Excellence) 
 1. ทฤษฎีทางการบริหาร 
การบริหารงานวิชาการจ าเป็นตอ้งน าศาสตร์และศิลป์มาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัธรรมชาติของ
องคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งสร้างทกัษะในการบริหาร เพื่อพฒันาองคก์ารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทฤษฎี
ทางการบริหารท่ีน ามากล่าวถึงมีดงัน้ี 

 1.1 การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ผูก่้อตั้งคนแรกของความคิด
น้ี และไดน้ ามาใชไ้ดเ้ป็นผลส าเร็จ ไดแ้ก่ Frederick W. Taylor มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัส่ิงท่ีตอ้งการ
ไว ้ส าหรับการปฏิบติังาน แทนท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งท าตามตนเองคิด เทเลอร์ พยายามหาวิธีท่ีดีท่ีสุ ด 
ซ่ึงไดห้ลกัการมีขั้นตอน ดงัน้ี (Hampton, 1986, น. 60) 
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 1.1.1 การวเิคราะห์งาน (Analyze task) ผูบ้ริหารจะตอ้งท าการวิเคราะห์งานก่อนวา่
มีองค์ประกอบหรือส่วนงานอะไรบา้ง มีมาตรฐานอะไรบา้ง อุปกรณ์เคร่ืองมือ และการจดัเวลา
รวมทั้งเวลาพกัผอ่น และเวลาท่ียดืหยุน่ได ้
 1.1.2 ก าหนดคุณสมบติัของบุคคลเขา้ปฏิบติังาน (Design one best waytoperform it) 
ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาวา่บุคคลท่ีมีคุณลกัษณะ เช่นไร มีความเหมาะสมกบังาน โดยพิจารณาทั้งดา้น
ความสามารถทางสติปัญญาและความสามารถทางร่างกาย วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์ 
เป็นตน้ 
 1.1.3 คดัเลือกบุคคล (Select workers) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริหารตอ้งคดัเลือกบุคคล 
เขา้ท างานโดยใชเ้กณฑคุ์ณสมบติัท่ีก าหนดไว ้
 1.1.4 ฝึกอบรมบุคลากร (Train workers) เพื่อให้บุคลากรมีทกัษะการปฏิบติังาน
จ าเป็นตอ้งมีการแนะน า ช้ีแจง ฝึกประสบการณ์ ให้เกิดความช านาญ โดยอาศยัการอบรม หรือการ
ประชุม การสัมมนา เพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 1.1.5 การให้ส่ิงจูงใจหรือแรงเสริม (Pay incentives) ผูบ้ริหารตอ้งจดัค่าตอบแทนให้
บุคลากร เพื่อจูงใจในการปฏิบติังาน สร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรทุกฝ่าย และเป็นการเพิ่ม 
ประสิทธิผลอีกดว้ยการปฏิบติังานตามหลกัการห้าขั้นตอนน้ี ท าให้เทเลอร์ประสบความส าเร็จและ 
มีผลผลิตเพิ่มข้ึน บุคลากรมีความพึงพอใจไม่เหน่ือยหน่ายปฏิบติังานด้วยความกระตือรือร้น 
ผูบ้ริหารยงัตอ้งท าหน้าท่ีวางแผน จดัองค์กร ให้ค  าช้ีแนะ และควบคุมการปฏิบติังาน ซ่ึงสามารถ 
น าหลกัการดงักล่าวของเทเลอร์ไปใชก้บัการบริหารงานวชิาการไดเ้ช่นเดียวกนั 
 1.2 ทฤษฎีการบริหารเชิงการจดัการ (Administrative Management) ผูคิ้ดคน้หาวิธีการ
บริหารงานให้ประสบความส าเร็จ และคิดในเร่ืองการจดัการ ได้แก่ Henri Fayol โดยเน้นให้
ความส าคญักบัหนา้ท่ีทางการบริหารจดัการ ซ่ึงมีหลกัการดงัต่อไปน้ี (Hampton. 1986 ,น. 61-62) 
 1.2.1 การแบ่งงาน (Division of work) เป็นการก าหนดภารกิจและความรับผิดชอบ
ใหบุ้คลากร 
 1.2.2 มอบอ านาจความรับผดิชอบ (Authority) ให้ผูป้ฏิบติัไดท้  าตามบทบาทหนา้ท่ี
และรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งค  านึงถึงการใหร้างวลั และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 1.2.3 กฎระเบียบ (Discipline) จดัให้มีกฎและระเบียบ หรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัไดเ้ขา้ใจตรงกนั และจ าเป็นตอ้งอาศยัการแนะน า การนิเทศท่ีดี 
 1.2.4 เอกภาพการสั่งการ (Unity of command) งานควรไดรั้บค าแนะน า หรือค าสั่ง
จากผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานเท่านั้น 
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 1.2.5 เอกภาพของการก าหนดทิศทาง (Unity of direction) ผูบ้ริหารตอ้งก าหนด
ทิศทาง เป้าหมาย แต่ละงานใหต้รงตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการประสานงาน การสร้าง 
เอกภาพ และการเนน้การปฏิบติั 
 1.2.6 การรวมความสนใจของแต่ละคนให้เป็นหน่ึงเดียว (Subordination of 
individual interests to general interest) ความทะเยอทะยาน ความเห็นแก่ตวั ความข้ีเกียจ ความ
อ่อนแอ ความเบ่ือหน่าย และส่ิงไม่พึงประสงค ์ของบุคคลเป็นสาเหตุมีผลต่อพฤติกรรมองคก์ารโดย
ส่วนรวม ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งละลายส่ิงเหล่านั้นให้หมดไป และสร้างตวัอย่างท่ีดีและการนิเทศท่ี 
เหมาะสมและยติุธรรม 
 1.2.7 การให้รางวลัหรือค่าตอบแทนแก่บุคลากร (Remuneration of personnel)   
ผูบ้ริหารจดัรางวลัหรือค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยใหมี้ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานดีข้ึน 
 1.2.8 การรวมศูนย ์(Centralization) องคก์ารจ าเป็นตอ้งมีการประสานงาน การสั่ง
การ โดยอาศยัส่วนกลาง อย่างไรก็ตามอาจมีความจ าเป็นตอ้งกระจายอ านาจหรือความรับผิดชอบ
ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และลกัษณะงาน การรวมศูนยจ์ะท าให้สามารถก าหนดศกัยภาพของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกนั 
 1.2.9 สายงานของการบริหาร (Scalar chain) เป็นการก าหนดสายบงัคบับญัชาจาก
เบ้ืองบนสู่ระดบัล่าง ซ่ึงจะช่วยก าหนดทิศทางให้มีเอกภาพมากข้ึน อย่างไรก็ตามการท่ีมีสายงาน
บริหารยาวเกินไป การส่ือสารก็ยอ่มมีอุปสรรค และการตดัสินใจท่ีไม่ดี ส่งผลต่อการบริหารจดัการ
ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 1.2.10 การล าดบัขั้นการบงัคบับญัชา (Line order) เป็นการวางคนให้เหมาะกบัสาย
งานเดียวกนัไดเ้พื่อสะดวกต่อการประสาน ก ากบั ติดตามผล 
 1.2.11 ความเท่าเทียมกนั (Equity) ผูบ้ริหารตอ้งให้ความเท่าเทียมและยุติธรรมแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงผลต่อความซ่ือสัตยแ์ละการปฏิบติังานท่ีดี 
 1.2.12 ความมีเสถียรภาพของบุคลากร (Stability tenure of personnel) ผูบ้ริหาร
ตอ้งค านึงถึงเสถียรภาพหรือความมัน่คงในการปฏิบติังานของบุคลากร การเปล่ียนแปลงหน้าท่ี
รับผดิชอบบ่อย ๆ ยอ่มส่งผลต่อการท าลายขวญัและประสิทธิภาพ 
 1.2.13 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Initiative) ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งให้ผูป้ฏิบติังานแต่
ละคนได้ริเร่ิมสร้างสรรค์ให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายมากท่ีสุด โดยการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมประเมินผล เป็นตน้ 
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 1.2.14 การพฒันาทีมงาน (Espirit de corps) ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งสร้างทีมงานท่ี
เขม้แข็ง เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือและการประสานงานท่ีดีองค์ประกอบทั้ง 14 ประการน้ีจะท าให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง Gulick and Urwick ไดส้รุปเป็นแนวความคิดทางการ
บริหารโดยใชค้  าย่อว่า “POSDCoRB” ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การจดับุคลากร การสั่ง
การ การประสานงาน การรายงาน และการจดัสรรงบประมาณ โดยก าหนดให้เป็นหน้าท่ีทางการ
บริหารท่ีผูบ้ริหารต้องปฏิบติั ดังนั้ น การบริหารงานวิชาการจึงต้องน าหลักการดังกล่าวน้ี ไป
ประยกุตใ์ชเ้ช่นเดียวกนั เพื่อใหง้านวชิาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 1.3 ทฤษฎีการบริหารเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relations) เป็นทฤษฎีการบริหาร
เนน้ความสัมพนัธ์ของบุคคล ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรหรือผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงาน ผูใ้ห้ความคิด
น้ีไดแ้ก่ Elton Mayo ให้ความส าคญักบัความรู้สึกท่ีมีต่อกนั เนน้องค์ประกอบทางดา้นสังคมและ
จิตวิทยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และส่งเสริมความมีชีวิตท่ีดี เมโย ได้กล่าวไวว้่า “คน
ไม่ไดถู้กแยกให้มีความโดดเด่ียวล าพงั ซ่ึงแสวงหาหรือสนใจแต่รายไดห้รือการงาน แต่เขายงัตอ้ง
เป็นสมาชิกอยูก่บักลุ่ม ตอ้งการความพึงพอใจจากสังคมอีกดว้ย” เมโย ไดส้รุปปัจจยัท่ีส าคญัและ
เป็นองคป์ระกอบต่อประสิทธิภาพขององคก์ารไวด้งัน้ี 

1.3.1 ขวญั (Moral) บุคลากรจะตอ้งมีขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการท างาน ผูบ้ริหาร
ตอ้งค านึงถึงขวญัและก าลงัใจ โดยการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงาน 

1.3.2 ระดบัความปรารถนา (Level of aspiration) ทุกคนมีความปรารถนาต่อชีวิต
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ตนเองและครอบครัว หรือสังคม ดงันั้น การตั้งความหวงั เพื่อพฒันา
ไปสู่ความปรารถนาสูงสุดยอ่มเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารปฏิบติังานมีความส าเร็จ 

1.3.3 ความตระหนักในตนเอง (Self-realization)บุคลากรจะต้องสร้างความ
ตระหนกัในบทบาทและหน้าท่ี ผูบ้ริหารตอ้งเห็นความส าคญัของทุกคน ทุกส่วน ประกอบกนัใน
องคก์าร การรู้และเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนเอง จะเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังานร่วมกนั 

1.3.4 ความรู้สึกเป็นเจา้ของ (Sense of belonging) การให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของจะสร้างความผกูพนัต่อองค์การมากข้ึน มนุษยส์ัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานดี มีความอบอุ่น มี
ชีวิตชีวาท าให้รู้สึกเป็นเจา้ของ ตอ้งการให้องค์กรท่ีปฏิบติังานประสบความส าเร็จ และไม่ละทิ้ง
หนา้ท่ีของตนเอง 

1.3.5 การมีส่วนร่วมในการท างาน (Participation)ผูบ้ริหารต้องเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการคิด วางแผนแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ร่วมปฏิบติั และร่วมประเมินผล การมี 
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ก่อให้เกิดความร่วมมือและก่อให้เกิดผลต่อองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้อีก
ดว้ย 
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 ทฤษฎีการบริหารงานวชิาการ ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ ์(2547,น.25) กล่าววา่ การบริหารงาน
วิชาการ จ าเป็นตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกตใ์ช ้ให้เหมาะสมกบัธรรมชาติขององคก์าร 
ผูบ้ริหารต้องสร้างทักษะในการบริหาร เพื่อพฒันาองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการ
บริหารงานวิชาการ ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol สามารถน ามาใชใ้นการบริหารงานวิชาการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการ Henri Fayol เป็นชาวฝร่ังเศส
และเป็นผูน้ าคนหน่ึงในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหาร ฟาโยล ท างานอยู่ในโรงงานแร่
และโลหะ เขาไดรั้บความส าเร็จอยา่งงดงามในการบริหารงาน ฟาโยล ไดช่้วยกอบกูส้ถานการณ์อนั
ส้ินหวงัของบริษทั จนท าใหมี้ผลก าไรงดงาม แนวคิดของ ฟาโยล อยูท่ี่การแสวงหากฎเกณฑ์ในการ
บริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นสากล ซ่ึงหลกัเกณฑ์ดงักล่าวน้ี เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกับริหารท่ีตอ้งมี
ภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อองคก์าร 
 ฟาโยล ได้เสนอองค์ประกอบขั้นมูลฐานของการบริหารไว ้ดังน้ี 1.การวางแผน (To 
plan) 2.การจดัองคก์าร (To organize) 3.การบงัคบับญัชา (To command) 4.การประสานงาน (To 
coordinate) 5.การควบคุม (To control) นอกจากน้ี ฟาโยล ยงัไดเ้สนอหลกัการส าหรับผูบ้ริหารท่ี
ควรน าไปใช้ ในการบริหารงานอีก 4 ประการ ดงัน้ี 1.ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลงานท่ีอยูใ่น
ขอบข่ายความรับผิดชอบของตน แมว้า่ภาระหนา้ท่ีนั้นจะไดม้อบหมายให้แก่ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติั
จดัท าก็ตาม ข้อพึงระลึกในการมอบหมายงาน คือ อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบจะต้องได้
สัดส่วนกนั 2.เอกภาพในการบริหารงานเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีนกับริหารจะตอ้งสนใจ และจดัให้มีข้ึนใน
หน่วยงานของตน หน่วยงานใดท่ีขาดเอกภาพในการบงัคบับญัชาจะเกิด ความยุง่ยากสับสนในการ
ปฏิบติังาน 3.การบริหารงานขององค์การจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั เพื่อบรรลุเป้าหมาย
หลกัขององคก์าร แมว้า่องคก์ารนั้นจะมีหลายหน่วยงานก็ตาม แต่วตัถุประสงคห์ลกัขั้นพื้นฐานของ
องค์การย่อมตรงกนั และนกับริหารตอ้งจดัให้ หน่วยงานทุกหน่วยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบปฏิบติั
สนองวตัถุประสงค์หลกัขององค์การเสมอ 4.นักบริหารจะตอ้งเสาะแสวงหา วิธีการท่ีจะอ านวย
ประโยชน์และประหยดัต่อการบริหาร ฟาโยล ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั Gangplanks อนัเป็นแนว
บริหารท่ีจะช่วยลดขั้นตอนการท างานใหส้ั้นเขา้ การติดต่อรายงานให้การด าเนินงานไปตามสายการ
บงัคบับญัชา บางกรณีเป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ ส้ินเปลืองและก่อให้เกิดความชกัชา้ในการปฏิบติังาน 
อย่างไรก็ดี ข้อเสนอท่ีน่าสนใจอนัเกิดจากแนวคิดของ ฟาโยล คือ หลกัการเก่ียวกบัการบริหาร  
14 ประการ ท่ีผูบ้ริหารควรเอาใจใส่ ไดแ้ก่   
 1. การแบ่งแยกการท างาน (Divison of work)  
 2. อ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน (Authority)  
 3. วนิยัจรรยา (Discipline)       
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4. เอกภาพในการควบคุม (Unity of command)  
5. เอกภาพในการอ านวยการ (Unity of direction)       
6. ประโยชน์ส่วนตนตอ้งรองจากประโยชน์ขององคก์าร (Sumordina of indivdual to 

general interest) 
 7. ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)  
 8. การรวมอ านาจมาไวใ้นส่วนกลาง (Centraliztion)  
 9. สายการบงัคบับญัชา (Chain of command)  
 10. ค  าสั่งและระเบียบขอ้บงัคบั (Order anregulation)  
 11. ความเสมอภาค (Equity)  
 12. ความมัน่คงในการท างาน (Stability of personel)  
 13. ความด าริริเร่ิมในการงาน (Initiative)  
 14. ความยดึมัน่และร่วมแรงร่วมใจ (Esprit de corps)  
 ขอ้ท่ีน่าสังเกต จากทฤษฎีและหลกัเกณฑ์การจดัการของ ฟาโยล จะมุ่งแสวงหาวิธีการ 
ท่ีดีท่ีสุดในการบริหารท่ีจะมีลกัษณะเป็นสากล สามารถน าไปใช้ได้ทุกองค์การ ฟาโยล มุ่งเน้น
ผูป้ฏิบติังานในระดบัผูบ้งัคบับญัชาเป็นส่วนใหญ่ ทฤษฎีการบริหารของ ฟาโยล มีความเหมาะสม
กับการบริหารงานวิชาการ ดังน้ีในการบริหารงานวิชาการ มีขั้นตอนหรือกระบวนการใน 
การบริหารงานท่ีมุ่ง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว ้ฟาโยลได้ก าหนดขั้นตอนในการบริหารงานท่ีเหมาะสมกบัการบริหารงานวิชาการ 
ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และ 
การควบคุม ดงัน้ี 

1. การวางแผน เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการบริหาร เป็นภาระหนา้ท่ีและเป็นการใช้
ศิลปะของภาวะผูน้ าท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง ดงันั้นในการบริหารงานวิชาการจึงจ าเป็นตอ้งทราบ
ถึงหลกัส าคญัในการวางแผน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลยิง่ข้ึน 

2. การจดัองคก์าร เป็นกระบวนการท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ 
ท่ีจะสามารถท าให้องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
ประกอบด้วย คน (people) หน้าท่ีการงาน (Function) และปัจจัยทางกายภาพต่างๆ 
(PhysicalFactors) ขององคก์าร หรือการบริหารงานวชิาการ 

3. การบงัคบับญัชา เป็นการบริหารงานวชิาการตามอ านาจหนา้ท่ี ตามระเบียบแบบแผน 
วิธีการและมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึน โดยอาศยัศิลปะการเป็นผูน้ า หลกัมนุษยสัมพนัธ์
ของผูบ้งัคบับญัชาต่อผูร่้วมงานหรืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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4. การประสานงาน เป็นเร่ืองของการร่วมมือในการบริหารงานวิชาการ เป็นเร่ือง
เก่ียวกบัภาระทางใจท่ีส าคญั ดงันั้น การประสานงานจึงเป็นการประสานใจท่ีมีส่วนส าคญั ในการ
ส่งผลใหก้ารบริหารงานวชิาการบรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

5. การควบคุม เป็นการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และความกา้วหนา้ใน
การบริหารงานวิชาการเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลง การพฒันางาน และผลส าเร็จในการปฏิบติังาน 
เพื่อแกไ้ข ปรับปรุง และเป็นขอ้มูลในการพฒันางานต่อไป จากท่ีกล่าวมา พอสรุปไดว้า่ ทฤษฎีการ
บริหารของ ฟาโยล ซ่ึงเป็นกระบวนการในการวางแผนการจดัองค์การ การบังคบับัญชา การ
ประสานงาน และการควบคุม มีความเหมาะสมในการบริหารงานวิชาการอย่างยิ่ง เป็นวิธีการ
บริหารงานวิชาการท่ีเป็นสากล มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารงานท่ีต่อเน่ือง สามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลน าไปสู่การพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการของ
องค์การในท่ีสุดhttp,น.//www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=2156.0 ขอบข่ายงาน
วิชาการงานวิชาการท่ีผูบ้ริหารตอ้งจดัท าไดแ้ก่ การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงาน วิชาการ 
การจดัการเรียนการสอน การพฒันาและส่งเสริมทางดา้นวิชาการ การวดัและประเมินผล การเรียน 
งานทะเบียนนกัเรียน ไม่วา่กิจกรรมใดท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียนการสอน และท าให้การ เรียนการสอน
มีประสิทธิภาพถือวา่งานนั้น เป็นงานในขอบเขตหน้าท่ีของผูบ้ริหารในดา้นวิชาการ ขอบข่ายของ
งานวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 32 ) ไดก้  าหนดออกเป็น 12 งาน ดงัน้ี 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 
ได้ก าหนดให้มีการจดัท าหลกัสูตร เพื่อความเป็นไทยพลเมืองดีของ ชาติ การด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพตลอดจนการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาจดัท า สาระของหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนั พึงประสงคเ์ป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
และให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีแนว ปฏิบัติซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ                
( 2546 , น. 34 ) ไดก้ล่าวถึงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาไวด้งัน้ี 

1 . 1  ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ เ อ ก ส า ร ห ลัก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดับ อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสถานภาพปัญหาและความตอ้งการของ สังคมชุมชน
และทอ้งถ่ิน 

1.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานะภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนด 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้ ง 
คณะกรรมการสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
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1.3 จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆท่ีก าหนดให้มีในหลกัสูตร สถานศึกษา
ท่ีสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยพยายาม บูรณาการเน้ือหา
สาระทั้งในระดบัแผนกวชิาเดียวกนัและระหวา่งแผนกวชิา ตามความ เหมาะสม 

1.4 น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและบริหารจดัการการใชห้ลกัสูตร
ใหเ้หมาะสม 

1.5 นิเทศการใชห้ลกัสูตร 
1.6 ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
1.7 ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม จากแนวปฏิบติัในการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาดงักล่าวมาจะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริหารจะตอ้ง สนบัสนุนให้ครูมีความรู้ในการจดัท า
หลักสูตรสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา จัดหาคู่มือ แนวการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามา บริการแก่ครู ร่วมกับผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ ของสถานศึกษา ประเมิน
การใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินมาพฒันาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง นิเทศการใช้หลกัสูตร 
ติดตามและประเมินผลการใช้ หลกัสูตรและน าผลการประเมินมาพฒันา หลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง 
และด าเนินงานตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายของพระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การพฒันากระบวนการเรียนรู้เป็นหน้าท่ีหลกัและ
ส าคญัยิง่ของบุคลากรทางการศึกษา 

ธเนศ ข าเกิด (2541 ,น. 28) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ กระบวนการเรียนรู้ว่า
ความส าคญัของ การเรียนรู้ไม่ไดอ้ยูท่ี่ตวัเน้ือหาแต่อยูท่ี่กระบวนการเรียนรู้ (Process) เป็นการเรียนรู้
วิธีท่ีเรียน (Learn how to learn) และคุณลกัษณะของบุคคลแห่งการ เรียนรู้ท่ีเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการดงักล่าวคือ การเป็นบุคคลท่ีมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการ เรียนรู้ท่ีเป็นระบบ มีทกัษะ
ทางสังคมสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีทกัษะการส่ือสาร มีทกัษะใน การแก้ปัญหาได้ ในทุก
สถานการณ์ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซ่ึง กระทรวงศึกษาธิการ (2546,น. 34)ได้
กล่าวถึงแนวการปฏิบติัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 

2.1 ส่งเสริมให ้ครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระ และ หน่วยการเรียนรู้ โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.2 ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรม ให้
สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อป้องกนัและแกปั้ญหา การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง การ
ส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง การผสมผสาน ความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกนั ปลูกฝัง
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คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ
กิจกรรม ทั้งน้ีโดยจดับรรยากาศและส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือ ต่อการจดักระบวนการ
เรียนรู้ และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเครือข่าย ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน มามีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

2.3 จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการนิเทศ  
ท่ีร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัญาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
ร่วมกนัหรือแบบอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

2.4 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมจาก
แนวปฏิบติัในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวมาจะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนในการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกบัครู ควบคุม ก ากบัให้การจดั ตารางสอนของครูเป็นไปตาม
ความเหมาะสมของครู มีการจัดเตรียมการสอนและบันทึกการสอนท่ี เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนการสอนโดยใหน้กัเรียนท าโครงงานและใช ้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

3. การวดัผล การประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การวดัผลและประเมินผล 
เป็นนกระบวนการหรือกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะท าให้ทราบว่าการด าเนินกิจกรรมการเรียนการ 
สอนบรรลุผลตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด มีปัญหา มีอุปสรรค มีขอ้บกพร่อง และ มี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองใดอยา่งไร อนัจะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ ดียิ่งข้ึน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 , น. 35) ได้ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัในด้าน การวดัผลและ 
ประเมินผล ดงัน้ี 

3.1 ก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
3.2 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยให ้

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

3.3 ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบติั และผลงาน 

3.4 จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

3.5 พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน จากแนวทางในการปฏิบติัใน
ดา้นการวดัผลประเมินผล ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหาร จะตอ้งด าเนินการวางแผนและก าหนด
นโยบายเก่ียวกบัการวดัผล ประเมินผลร่วมกับครู และฝ่าย วิชาการ ให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่ครู
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เก่ียวกบั การวดัผลและประเมินผลให้เป็นไปตามแนวทางของ หลกัสูตร วดัผลและประเมินผลตาม
สภาพจริง จดัประชุมอบรมเพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถใน การสร้างเคร่ืองมือวดัผลและ
ประเมินผล และควบคุมติดตามการประเมินผลและน าผลการประเมิน มาพฒันากระบวนการเรียน
การสอน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามี
ความส าคญัและความจ าเป็นเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูป้ฏิบติัการในสถานศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งครูจะตอ้ง มี
ความรู้เร่ืองการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาซ่ึง สุกนั เทียนทอง (2546, น. 29) ไดก้ล่าวถึง การ
วิจยัเพื่อพฒันาการศึกษาว่าการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษามีขอบเขตอยู่ท่ีการแกปั้ญหา และ
พฒันาผูเ้รียนเป็นส าคัญ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดแนวทางในการพฒันา 
ศกัยภาพ ให้ครูมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการปฏิบติัหน้าท่ีโดยใช้กระบวนการวิจยัเพื่อพฒันาการ 
เรียนรู้ ให้ครูสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และให้สามารถศึกษา 
คน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้ง 
กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ ครูผูส้อน
สามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 30 ให้สถานศึกษา ส่งเสริมให้
ครูผูส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจยัและ พฒันา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยมี ครูเป็น ผูป้ฏิบติัการวิจยัเรียกวา่ ครูนกัวิจยั (Teacher as Researcher) 
ซ่ึงจะตอ้งมีพนัธกิจ (Mission) ท่ีจะตอ้งคน้หาค าตอบเพื่อแกปั้ญหาต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546, น. 35) ไดก้  าหนดแนวทางในการปฏิบติัการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ การศึกษา ดงัน้ี 

4.1 ศึกษาวเิคราะห์วิจยั การบริหารการจดัการและการพฒันาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

4.2 ส่งเสริมให้ครูศึกษาวิเคราะห์วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4.3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผล งาน
การวิจยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน จากแนวทางการปฏิบติัในการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ดงักล่าวจึงเป็นหน้าท่ีของ ผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครูเขา้รับ การอบรมเก่ียวกบั
การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ การศึกษา สนบัสนุนส่ือและอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการวิจยั ให้ครูท าการวิจยั
เพื่อพฒันาดา้นการศึกษา จดัใหมี้คู่มือ/เอกสารเพื่อประกอบ การจดัท าวจิยัให้แก่บุคลากรในวิทยาลยั 
และสนบัสนุนใหค้รู น าเสนอผลงาน การวจิยัต่อผูมี้ ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2528, น. 28) ไดก้ล่าวถึงส่ือการสอนวา่ เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยให ้
นักเรียนเกิดความสนใจ และเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนได้รวดเร็วยิ่งข้ึน กระทรวงศึกษาธิการ      
(2546, น. 36) ไดก้  าหนดแนวทางในการปฏิบติัในการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา ดงัน้ี 

5.1 ศึกษาวเิคราะห์ ความจ าเป็นในการใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนการสอน
และการบริหารงานวชิาการ 

5.2 ส่งเสริมให้ครู ผลิต พฒันาส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนและกา พฒันา
งานดา้นวชิาการ 

5.3 จดัหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอน และการพฒันางาน  
ดา้นวชิาการ 

5.4 ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาและการใช้ส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพฒันางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

5.5 การประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก
แนวปฏิบติัในการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาดงักล่าว ผูบ้ริหารจะตอ้งส ารวจ
ความต้องการของครูในการใช้วสัดุประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียน การสอน จัดหาวสัดุ
ประกอบหลกัสูตรและส่ือ การเรียนการสอนมาบริการอ านวยความสะดวก แก่ครู ส่งเสริมให้ครูได้
มีการคิดคน้และผลิตวสัดุส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และควบคุม ก ากบั ให้ครูได้
ใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ไดใ้ห้
ความส าคญักบัแหล่งเรียนรู้ไวห้ลายประการดงัท่ีบญัญติัไวใ้น มาตรา 25 ท่ีไดก้ล่าวถึง หนา้ท่ีของรัฐ
วา่ “รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแ้ก่ ห้องสมุด
ประชาชน หอศิลป์ พิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะอุทยานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ศูนย์
กีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างเพียงพอ” และมาตรา 29 คือ “ให้
สถานศึกษาร่วมกบั บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการ เรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
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ต่างๆรวมทั้งหาวิธี การสนับสนุนให้ มีการแลกเปล่ียน ประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น.36) ไดก้ าหนด แนวทางในการปฏิบติัในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ดงัน้ี 

6.1 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งใน สถานศึกษา
ชุมชน ทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีการศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 

6.2 จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 

6.3 จดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพฒันาองคค์วามรู้ และประสาน ความร่วมมือ
สถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 

6.4 จดัตั้งและพฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพฒันาให้เกิดองคค์วามรู้ และ ประสาน
ความร่วมมือสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืน ท่ีจดัการศึกษา
ในการจดัตั้ง ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 

6.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้ แหล่งเรียนรู้ ทั้ งในและนอกวิทยาลัยในการจดั 
กระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากแนวการปฏิบติัการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ดงักล่าวมา ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัหาหนงัสือให้มี ในห้องสมุดตามความตอ้งการของครูและนกัเรียน 
ส่งเสริมให้มีการจดัแหล่งเรียนรู้ ทั้งในและ นอก วิทยาลยั ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในและนอกวิทยาลยั และส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจดัแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

7. การนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยพฒันางานวิชาการเพื่อให้เป็นไป 
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาการจัดการศึกษา ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรและ 
วิธีด าเนินการสอน การนิเทศเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารใช้พฒันางานวิชาการของวิทยาลยั 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 36) ไดก้  าหนดแนวทางในการปฏิบติัในการนิเทศการศึกษา ดงัน้ี 

7.1 จดัระบบการนิเทศงานวชิาการ การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
7.2 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และ

เหมาะสมกบัสถานศึกษา 
7.3 ประเมินผลการจดัระบบและการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
7.4 ติดตามประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพฒันาระบบและกระบวน การ 

นิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
7.5 การแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศึกษาภายใน

สถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืนหรือเครือข่ายการนิเทศภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา จากแนวทางการ
ปฏิบติัในการนิเทศการศึกษาดงักล่าวมา ผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริมการ นิเทศภายในแบบกลัยานมิตร 
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เพื่อช่วยเหลือครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน เสนอวิธีการ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการ
นิเทศภายในวิทยาลยั จดัให้มีการนิเทศโดยการมีส่วนร่วมของ ผูเ้ก่ียวขอ้ง และส่งเสริมให้ครูน า
ผลงานจากการนิเทศภายในมาปรับปรุงและพฒันาการเรียน การสอน 

8. การแนะแนวการศึกษา การแนะแนวการศึกษาเป็นหัวใจส าคญัในการจดัการศึกษา 
เป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้การด าเนินการแนะแนวในวิทยาลัยประสบผลส าเร็จและบรรลุผล ดัง
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ         
(2546, น. 36) ไดก้  าหนดแนวทางในการปฏิบติัในการแนะแนวการศึกษา ดงัน้ี 

8.1 การจดัระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดย
เช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

8.2 ด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 
8.3 ติดตามและประเมินผลการจดัการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน

สถานศึกษา 
8.4 ประสานความร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนว 

การศึกษากบัสถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา จากแนวทางในการ
ปฏิบติัการแนะแนวการศึกษาดงักล่าวมา ผูบ้ริหารจะตอ้งอบรมให้ ความรู้เก่ียวกบัการแนะแนว
ให้กับครูในวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าข้อมูลนักเรียน รายบุคคลจัดหางบประมาณ
สนับสนุนงานแนะแนว ในวิทยาลัย ประสานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อ แนะแนวให้แก่ผูเ้รียน และ
สนบัสนุนใหค้รูในวทิยาลยัเป็นบุคคลแห่งการแนะแนว 

9. การพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (อา้งในสถาบนัส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ, 
2545, น. 3) ไดก้  าหนดใหว้ทิยาลยัจดัท าระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ทั้งการประเมินคุณภาพภายใน และการประกนัคุณภาพภายนอก 
ในหมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
การศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ตน้
สังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และเพื่อให้การพฒันาระบบ 
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบผลส าเร็จและบรรลุผลดงัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ดงันั้น กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 37) จึงไดก้  าหนดแนวทาง
ใน การปฏิบติัการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงัน้ี 
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9.1 จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

9.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา และตวัช้ีวดัของกระทรวง เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลกัเกณฑ์ และ
วธีิการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

9.3 วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุผล
ตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

9.4 ด าเนินการพฒันางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

9.5 ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและ 
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน และการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพ 
การศึกษา 

9.6 ประสานความร่วมมือกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9.7 ประสานงานกบัส านกังานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ ใน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง จากแนวทางในการ
ปฏิบติั ในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงักล่าวมา ผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริม
และสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบประกนั คุณภาพภายในสถานศึกษา จดัระบบ
การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วางแผนการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และร่วม กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจดัท าการประกนั
คุณภาพภายใน 

10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ ชุมชน
เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาควรท่ีจะประสานให้ความร่วมมือกบัสถาบนั องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความ
ร่วมมือในการให้ความรู้แก่คนในชุมชนอนัเป็นแนวทางท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็ง ให้แก่
ชุมชน เม่ือชุมชนเข้มแข็งก็ท  าให้การจดัการศึกษา ในสถานศึกษาด าเนินไปด้วยความราบร่ืน 
ก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งทรัพยากรและงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ,น. 38) ได้ให ้
แนวปฏิบติัในการส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน ดงัน้ี 

10.1 การศึกษาส ารวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน 
10.2 จดัใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิดและเทคนิค ทกัษะทางวิชาการเพื่อการ พฒันา

ทกัษะวชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนและทอ้งถ่ิน 

DPU



25 
 

10.3 การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษา และท่ีจดัโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ี จดั
การศึกษา 

10.4 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและท้องถ่ิน จากแนวทางปฏิบติัในการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการดังกล่าวมา ผูบ้ริหาร
จะต้องศึกษา และส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ประชาชน วางแผนในการ
สนบัสนุนงานวิชาการ แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง วิชาการของ
สถานศึกษา มีการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนจดับุคลากร ในวิทยาลยัให้มีหนา้ท่ีประสาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหวา่ง
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ในยุคปัจจุบนั
เป็นยุคท่ีมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ การประสาน 
ความร่วมมือในดา้นวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนท าให้นกัเรียนและบุคลากรในวิทยาลยัไดรั้บความรู้ 
ท่ีกว้างขวางข้ึนเพราะการร่วมมือทางวิชาการเป็นการแบ่งปันส่ือ และองค์ความรู้ต่างๆ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 38 ) ไดใ้ห้ แนวปฏิบติัในการประสานความร่วมมือในการพฒันา 
วชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ดงัน้ี 

11.1 ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้ ง 
บริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 

11.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆทั้ ง 
ภายในประเทศและต่างประเทศ จากแนวปฏิบติัในการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืน ดงักล่าวมาท าให้ทราบวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งวางแผนร่วมกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งการ
ประสานความร่วม มือในการพฒันาวิชาการกบั สถานศึกษาอ่ืน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบั องคก์รต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ แต่งตั้งบุคลากรให้มีหนา้ท่ีใน
การประสาน ความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน และจดัระบบในองค์กรให้มี
ความเหมาะสม ในการใชเ้ป็นสถานท่ีประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

12. การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 
ท่ีจดัการศึกษา การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่ ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั อ่ืน
ท่ีจัดการศึกษาเป็นหน้าท่ีของวิทยาลัยท่ีจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง อ ารุง จันทวานิช          
(2546, น. 20 ) กล่าววา่ วิทยาลยัท่ีสมบูรณ์แบบนั้นตอ้งเป็นวิทยาลยัท่ีสามารถเป็นแบบอยา่งในการ 
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ใหค้วามช่วยเหลือชุมชนและวทิยาลยัอ่ืน และปัจจยัหลกัแห่งการช่วยเหลือ คือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
ชุมชน และวิทยาลยัอ่ืนในการพฒันาครูและบุคลากรร่วมและสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
ส่งเสริมวิทยาลยัอ่ืนพฒันาการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 38) ไดใ้ห้แนวทางใน
การปฏิบติัในการส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่ ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ี
จดัการศึกษา ดงัน้ี 

12.1 ส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการในการไดรั้บการ
สนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบนัสังคมอ่ืน ท่ีจัด
การศึกษา 

12.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาวิชาการและการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ใน การ
จดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถานบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

12.3 จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถานบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา จากแนวทางการปฏิบติั การส่งเสริมสนบัสนุนงาน
วิชาการแก่ ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาดงักล่าว ผูบ้ริหารจะตอ้ง
ส ารวจและศึกษาขอ้มูลรวมทั้ง ความตอ้งการในการสนบัสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบนัท่ีจดัการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาวิชาการและพฒันาคุณภาพการ
เรียนรู้ในการได้รับ การศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา จดัใหมี้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนั สังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา จดัระบบภายในองคก์รให้มีความเหมาะสมในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการ จดัการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาและ แต่งตั้งบุคลากรผูมี้ความรู้ความสามารถให้มีหน้าท่ีประสานให้เกิดความร่วมมือใน
การแลกเปล่ียน เรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบนั
สังคมอ่ืนท่ีจดั การศึกษา 

2.1.4  พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551  (เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา) พรบ. 
ฉบบัน้ี ประกอบไปดว้ย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 63 มาตรา 

หมวด 1 บททัว่ไป 
การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวิชาชีพ 

เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวชิาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ี
รูปแบบการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ ดงัต่อไปน้ี 
(1) การศึกษาในระบบ ท่ีเนน้การศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั 
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(2) การศึกษานอกระบบ เน้ือหาและหลกัสูตร ยืดหยุ่นตามความตอ้งการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาระบบทวิภาคี ผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

หลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพท่ีคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

(1) ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
(2) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
(3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ 
การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพตอ้งค านึงถึง 
(1) มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบนั 
(2) การศึกษาในดา้นวชิาชีพต่อเน่ืองจนถึงระดบัปริญญาตรี 
(3) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ 
(4) มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบ

ประสบการณ์การท างานของบุคคล 
(5) ใหส้ถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา 
(6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
(7) พฒันาครูและคณาจารยใ์หท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
หมวด 4 ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ   
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบนัเพื่อประโยชน์

ในการร่วมมือทางวชิาการ การสร้างคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน 
จดัระบบการจดัการให้เอ้ืออ านวยแก่ผูมี้ประสบการณ์ ผูผ้่านการฝึกอบรมจากสถาน

ประกอบการท่ีได้รับการรับรอง ผูเ้รียนท่ีสะสมผลการเรียนไว ้และผูท่ี้ผ่านการฝึกอบรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือ
ประสบการณ์ดา้นวชิาชีพเพื่อใหไ้ดคุ้ณวฒิุการศึกษาในหลกัสูตรต่างๆ ได ้

จดัการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนั และสถานประกอบการ 

สถานประกอบการท่ีประสงคจ์ะด าเนินการจดัการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามพระราชบญัญติัน้ี ใหย้ืน่ค  าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ครูฝึกในสถานประกอบการ ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชา

การศึกษาดา้นอาชีพ 
(2) เป็นผู ้ช านาญการด้านอาชีพโดยส าเ ร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต ่ ากว่าระดับบ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

(3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีพเฉพาะสาขาซ่ึงส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต ่ากว่าระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี หรือส าเร็จการศึกษา
วิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าสามปี 
หรือผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขา
อาชีพนั้นไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

(4) เป็นผูมี้ประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในสังคมและทอ้งถ่ิน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได ้  

2.1.5  แนวคิดการจดัอาชีวศึกษา 
การอาชีวศึกษาและหรือการฝึกอบรมอาชีพเป็นการศึกษาเพื่ออาชีพ มีการก าหนดระดบั

ทักษะท่ีผู ้เรียนต้องท า ได้หรือมีได้ในแต่ละอาชีพ หรือแต่ละพันธกิจ/มีการก าหนดความรู้
ความสามารถทั้งความรู้ท่ีเป็นหลกัวชิา ความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัทกัษะ ก าหนดคุณลกัษณะ (Trait)เจตคติ 
(Attitude) จริยธรรม (Ethics) และจรรยาบรรณ(Code of Conduct) ท่ีพึงมีของผูเ้รียนเม่ือจบ
การศึกษา ดังนั้นการจัดอาชีวศึกษาจึงมุ่งเน้นสมรรถนะทางวิชาชีพของผูศึ้กษา (Occupational  
Competence) ให้เพียงพอแก่การประกอบอาชีพไดเ้ป็นขั้นตน้การประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน
ดา้นการอาชีวศึกษาจึงควรใชเ้ทคนิคและวิธีการท่ีเรียกวา่ วิธีการประเมินโดยใชค้วามเช่ียวชาญของ
ทีมประเมิน (Professional Team Evaluation  Approach) ในรูปแบบของการตดัสินใจร่วมกนัของ
ทีมประเมิน ซ่ึงผูป้ระเมินภายนอกตอ้งศึกษา(Investigation) หรือตรวจสอบผลการด าเนินงานขอ้มูล
ดา้นสมรรถนะ (Performance Data) ก่อนการใชก้ารตดัสินใจโดยใชค้วามเช่ียวชาญของทีมประเมิน 
ขอ้มูลดา้นสมรรถนะ (Performance Data) ไดจ้ากหลายแหล่ง เช่น จากผลการประเมินตนเอง (SAR) 
ของสถานศึกษา การตรวจเยีย่มการสังเกต ศึกษาร่องรอยจากเอกสาร กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ศึกษาทั้งท่ี
เรียกว่า Intrinsic และExtrinsic เพื่อให้ได้ขอ้มูลเพียงพอประกอบการตดัสินของผูท้รงคุณวุฒิ 
(Professionals) 
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2.1.6  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของครู  
ความหมายของครู 
ในสังคมไทยเป็นสังคมท่ียกยอ่งผูใ้หญ่ ซ่ึงท าหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนให้เด็ก ๆ ไดมี้ความรู้

พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าโดยเรียกบุคคลนั้นวา่ “ครู” ค  าวา่ “ครู” เป็นค าท่ีสูงยิ่ง เพราะวา่ครูเป็นผูท่ี้ควร
ไดรั้บการเคารพบูชา คนท่ีช่ือวา่ “ครู” จะตอ้งประพฤติใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดี 

กู๊ด (Good 1973,น.586) ไดใ้หค้วามหมายไวใ้นหนงัสือ Dictionary Education ไวว้า่ 
1.  ครู คือบุคคลท่ีทางราชการจา้งไวเ้พื่อท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน า หรืออ านวยการในการ

จดัประสบการณ์การเรียนส าหรับนักเรียน หรือนักศึกษาในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชน 

2.  ครู คือ บุคคลท่ีมีประสบการณ์หรือมีการศึกษามาก หรือดีเป็นพิเศษหรือมีทั้ ง
ประสบการณ์ และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาวชิาใดวชิาหน่ึง ท่ีสามารถท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความ
เจริญงอกงามและพฒันาการกา้วหนา้ได ้

3.  ครู คือ บุคคลท่ีส าเร็จหลกัสูตรวิชาชีพจากสถาบนัฝึกหัดครู และการฝึกอบรมนั้น
ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการโดยมอบประกาศนียบตัรทางการสอนใหแ้ก่บุคคลนั้น 

4.  ครู คือ บุคคลท่ีสั่งสอนอบรมคนอ่ืน ๆ  
พระพุทธทาสภิกขุ (2529,น.92-95) ไดอ้ธิบายความหมายของค าว่า “ครู”ไวว้่าในสมยั

โบราณประเทศอินเดียซ่ึงเป็นเจา้ของค าว่า “ครู” ถือว่าเป็นค าท่ีสูงมาก คือ เป็นผูเ้ปิดประตูทาง
วิญญาณไปสู่คุณธรรมชั้นสูง เป็นเร่ืองทางจิตใจโดยเฉพาะ มิได้หมายถึงวตัถุหรือมารยาทหรือ
แมแ้ต่วชิาชีพครูนั้นมกัจะท าหนา้ท่ีปุโลหิตของพระราชาหรือพระอิศวร ซ่ึงมีอ านาจวาสนา มีหนา้ท่ี
การงานใหญ่หลวงค าว่า “ครู” เราเรียกกนัเพียงแต่ว่าเป็นผูท่ี้เคารพหรือมีความหนกัท่ีเป็นหน้ีอยู่
เหนือศีรษะเป็นเจา้หน้ีอยูเ่หนือศีรษะทุกคน แต่เด๋ียวน้ีไดก้ลายมาเป็นผูป้ระกอบอาชีพอยา่งหน่ึงก็ได ้
หนา้ท่ีของครูมี 3 ขั้นตอนคือ  

1.  ครูบา้น คือ บิดามารดาท่ีเป็นบูรพาอาจารยส์อนมาแต่แรกเกิด 
2.  ครูท่ีวทิยาลยั คือ ครูอาจารย ์ท่ีสอนหนงัสือในวทิยาลยั 
3.  ครูท่ีวดั คือ พระสงฆส์อนเร่ืองบวช เร่ืองเรียน เร่ืองจิตวญิญาณ  
ซ่ึงความหมายของท่านพุทธทาสภิกขสุามารถจ าแนกความหมายของครูออกได ้2 นยั  
ราชบณัฑิตยสถาน (2539,น.170) ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(มาตรา4) “ครู” หมายความวา่ บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
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ยนต ์ ชุ่มจิต (2541, น.17-79) ไดอ้ธิบายค าวา่ครูในภาษาองักฤษ “TEACHERS” แต่ละ
ตวัอกัษร ดงัน้ี 

T - Teaching  คือ บทบาทของผูส้อน ผูถ่้ายทอดความรู้แก่ศิษย ์
E - Ethics คือ บทบาทของผูส่้งเสริมจริยธรรม คุณธรรม 
A - Academic คือ บทบาทของผูมี้หลกัวชิา ถ่ายทอดวชิาและเป็นนกัวชิาการ 
C - Culture Heritage คือ บทบาทของผูสื้บทอดมรดกวฒันธรรม 
H - Human Relation คือ บทบาทของผูส้ร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ในชุมชน ผูมี้ความสัมพนัธ์

อนัดีกบันกัเรียนและคนทัว่ไป 
E - Evaluation คือ บทบาทของผูว้ดัและประเมินผล 
R - Research คือ บทบาทของผูค้น้ควา้ วจิยั และน าผลจากการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
S - Service  คือ บทบาทของผูใ้หบ้ริการแก่นกัเรียน 
ประไพ สินธิเลิศ (2542, น.3) กล่าววา่ ครู หมายถึงผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน

คุณธรรมจริยธรรม หรือผูจ้ดัประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน ประพฤติตนเป็นผูก้  ากบั
การแสดงช้ีแนะสาระท่ีท้าทายและแหล่งวามรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งดา้นวิทยาการสมยัใหม่และวิถี
แห่งการด าเนินชีวติ 

ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2543,น.5)  ความตอนหน่ึงวา่ “ครู”เป็นผูถ่้ายทอดวิชาการ
และเป็นผูถ่้ายทอดความประพฤติ วธีิคิด และความดีงามทุกอยา่งสร้างใหบุ้คคลเป็นคนท่ีดี เป็นคนท่ี
ไม่เป็นภยัต่อผูอ่ื้น ตรงกนัขา้มเป็นคนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นต่อส่วนรวม และตวัเองก็จะได้รับ
ประโยชน์ว่าเป็นคน ท่ีเจริญ” ค  าวา่ “ครู” มีรากศพัท์มาจากภาษาบาลีวา่ “คุรุ-ครู” หรือมาจากภาษา
สันสกฤตว่า “คุรุ” ในความหมายท่ีเป็นค านาม แปลว่า ผูส้ั่งสอนศิษย ์หรือผูถ่้ายทอดวิชาความรู้
ใหแ้ก่ศิษย ์และความหมายท่ีเป็นค าวเิศษณ์ในภาษาบาลี แปลวา่ หนกั สูง ในภาษาสันสกฤตแปลวา่ ใหญ่ 
สูง หนกั  

พชัรินทร์  มีพฒัน์ (2545, น.11) ไดน้ าเสนอไวว้า่ 
1.  ในสมัยโบราณครูอยู่ในฐานะผู ้น า เป็นผูเ้ปิดประตูทางวิญญาณของศิษย์ไปสู่

คุณธรรมชั้นสูง และครูเป็นผูท่ี้ควรแก่การเคารพ เป็นผูท่ี้มีความหนกัแน่นเป็นเจา้หน้ีอยู่เหนือศีรษะ
ของทุกคน 

2.  ในปัจจุบนัมองครูในฐานะผูป้ระกอบอาชีพอยา่งหน่ึง 
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จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ครู หมายถึง ผูส้ั่งสอนศิษยห์รือผูถ่้ายทอดวิชาความรู้
ให้แก่ศิษย ์ซ่ึงเป็นหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอน นอกจากน้ีแลว้ครูยงัจะตอ้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

คุณลกัษณะของครู 
นกัวชิาการทางดา้นการศึกษาหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของครูไวด้งัน้ี 
สุมน  อมรวิวฒัน์ (2535,น.13-16) กล่าวถึง ความเป็นครูว่ามีลกัษณะส าคญั 2 

ประการดงัต่อไปน้ี 
1.  รูปลกัษณ์ (Appearance) ของครูควรมีความสดช่ืนแจ่มใสสะอาดตารู้จกัต่ืนตวั มี

ความหนกัเอาเบาสู้ มัน่ใจในตนเอง มีความรู้รอบ เป็นกลัยาณมิตร  มีความฉลาดและสุขภาพ 
2 .  กิจลกัษณ์ (Performance) ของครูตอ้งมีการพฒันาทางกาย การพฒันาความประพฤติ  

การพฒันาจิตใจ  และการพฒันาปัญญา 
3.  คุณธรรมของครู  ไดแ้ก่ 

3.1  หลกัของการยอมรับ เป็นการยอมรับและใหเ้กียรติระหวา่งครู กบัศิษย ์
3.2  หลกัของการไวว้างใจ  เป็นความไวว้างใจต่อกนัระหวา่งครูกบัศิษย ์มีความ

จริงใจความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  และมีความสุจริตทั้งทางกาย  วาจา  และใจ 
3.3  หลกัของความผกูพนั  เป็นการส านึกในคุณค่า  ความผกูพนั จากความรักและ

ความเขา้ใจระหวา่งครูกบัศิษย ์ ครูดีจึงท างานในหนา้ท่ีของตนดว้ยความรัก ซ่ึงหมายถึงฉนัทะ 
3.4  หลกัของการช่วยเหลือเก้ือกลู ครูดีตอ้งเป็นผูน้ าทางเป็นผูใ้หค้  าปรึกษาช้ีแนะ

ต่างๆ ใหก้บัศิษย ์ และเป็นผูท่ี้พร้อมจะช่วยเหลือศิษย ์ ซ่ึงหมายถึง ความเมตตากรุณา 
ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  (2538, น.3-5) กล่าวถึงลกัษณะของครู ดงัน้ี 
1.  ผูส้อน ควรจะมีความรู้หลายดา้น เช่น 

1.1  มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอนรู้ถึงเหตุผลท่ีมาของความรู้มองเห็นความส าคญัและ
ความสัมพนัธ์ของความรู้นั้น 

1.2  ผูส้อนควรรู้จกัผูเ้รียน 
1.3  ผูส้อนควรจะมีความรู้ในเร่ืองการบริหารงาน โดยเฉพาะงานทางดา้นวชิาการ การ

เตรียมการสอน  และการประเมินผล 
2.  ผูส้อนควรมีความรักและศรัทธาในตวัผูเ้รียนให้เกียรติและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูเ้รียน

เสมอ  พร้อมทั้งรักในวชิาท่ีตนสอนและศรัทธาในวชิาชีพครู 
3.  ผูส้อน  ควรมีความสามารถปฏิบติัการสอนไดห้ลากหลายวธีิ 
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ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542) ก าหนดสมรรถภาพท่ีคาดหวงัของครู
ประถมศึกษาไว ้3 ดา้นดงัน้ี  

1.  สมรรถภาพดา้นความรู้  ไดแ้ก่ 
1.1  ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับครูประถมศึกษา  ไดแ้ก่  ความรู้ในเน้ือหา  ความรู้ทางวิชาชีพ

ครู กิจการนกัเรียน  การแนะแนว  ธุรการ  และการพฒันา 
1.2  ความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับ การเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ไดแ้ก่  ความรู้ทางดา้นภาษา  

ความรู้ทางดา้นมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  คณิตศาสตร์  และวทิยาศาสตร์ 
2.  สมรรถภาพทางดา้นเทคนิควธีิ  ไดแ้ก่ 

2.1  ดา้นเทคนิควิธีการสอนทัว่ไป เช่น การวางแผนการสอน เทคนิคการสอนรูปแบบการ
สอน  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการวจิยั  และการประเมินผล 

2.2  ด้านวิธีการสอนวิชาเฉพาะ เช่น วิชาทกัษะ วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต วิชา
สร้างเสริมลกัษณะนิสัย  และการวางพื้นฐานอาชีพ 

2.3  ดา้นกิจการนกัเรียน  เช่น  ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นกิจกรรม 
2.4  ดา้นเทคนิคการแนะแนว 
2.5  ดา้นเทคนิควธีิการพฒันา ไดแ้ก่ การพฒันาวทิยาลยั สัมพนัธ์ชุมชนและความเป็น

ผูน้ า 
3.  สมรรถภาพดา้นคุณลกัษณะ  ไดแ้ก่ 

เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพครู 
เจตคติท่ีมีต่อการปฏิบติังานครูในระดบัประถมศึกษา 
สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
ค่านิยมของการท างานและการด ารงชีวติ 
ความเป็นผูน้ า 
เจตคติท่ีดีต่อศิลปวฒันธรรมไทย 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.(2539,น.2) ก าหนดแผนปฏิบติั
การหลกัของการปฏิรูปการเรียนการสอนในการผลิตครู โดยก าหนดคุณลกัษณะบณัฑิตครู ดงัน้ี 

1.  ดา้นสติปัญญา  ประกอบดว้ย  การเป็นผูมี้ความคิดแกปั้ญหาอย่างมีระบบมีเหตุผล
และสามารถใชภ้าษาไทยส่ือสารไดอ้ยา่งดี 

2.  ดา้นจิตใจ  ประกอบดว้ยการเป็นผูม้ีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียนอยา่งสม ่าเสมอมีคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นแบบอย่างท่ีดีของศิษยแ์ละผูอ่ื้นได ้ มีศรัทธาในการเป็นครู  และมีจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพครู 
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3.  ดา้นร่างกาย  ประกอบดว้ยการเป็นผูมี้สุขภาพอนามยัสมบูรณ์  แข็งแรงสามารถท่ีจะ
ด ารงตนใหก้ลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและเทคโนโลย ี

4. ดา้นสังคม  ประกอบดว้ยการเป็นผูมี้โลกทศัน์กวา้งไกล  สามารถประสานสัมพนัธ์
และปรับตวัไดใ้นชุมชนท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  มีความตระหนกัและรับผดิชอบต่อสังคม 

5.  ดา้นวิชาชีพ  ประกอบดว้ยการเป็นผูมี้ความรู้อย่างลุ่มลึกในวิชาชีพท่ีสอนสามารถ
จดัการการเรียนการสอน เพื่อพฒันาปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  และสังคมของศิษยไ์ด้  สามารถคิด
ประดิษฐ์หรือปรับปรุงหลกัสูตร  ส่ือการสอน  ทั้งท่ีเป็นวสัดุและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สามารถสร้าง
และเลือกใชเ้คร่ืองมือการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สุจิตรา  พฒันะภูมิ (2542, น.28) ไดใ้หคุ้ณลกัษณะของครู ท่ีมีคุณภาพ 6 ประการ ดงัน้ี 
1.  การครองตน ความประพฤติ คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความ

รับผดิชอบ รักความเป็นครู รักการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
2.  มีความรู้ความสามารถในสาขาวชิาท่ีสอน 
3.  มีความสามารถในการสอน ใชน้วตักรรมในการสอน มีความขยนัและรับผิดชอบต่อ

งานสอน มีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน พฒันาผูเ้รียนได้อย่างต่อเน่ือง มีการสร้าง
บรรยากาศท่ีหลากหลายในการเรียนรู้ 

4.  มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกจากครูผูส้อนจะมีความรู้และการใช้ภาไทยควรมี
ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 

5.  เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัครูและบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน 
6.  มีความรู้และทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตามความกา้วหน้าทางวิทยาการ

และกระแสสังคมโลก 
สุวรรณา  ทรัพยาคม (2542, น.53) ไดก้ล่าววา่ ครูในยุคของการเปล่ียนแปลงหรือปฏิรูป

การศึกษา จะตอ้งมีพฤติกรรมการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ดงัน้ี 
1.  มีการเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและวธีิการสอน 
2.  มีการจดัส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีปลุกเร้าจูงใจ และเสริมแรงให้นกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้ 
3.  มีการเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล แสดงความรักต่อนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง  
4.  มีการจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักเรียนได้แสดงออกและมีการคิดอย่าง

สร้างสรรค ์
5.  มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง   
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6.  มีการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและ
ปรับปรุงส่วนดอ้ยของนกัเรียน 

7.  มีการใชส่ื้อการสอนเพื่อฝึกคิด มีการแกปั้ญหาและการคน้พบความรู้ใชแ้หล่งความรู้
ท่ีหลากหลายและการเช่ือมโยงประสบการณ์ชีวติจริง 

8.  มีการฝึกฝนกิริยามารยาทและวนิยัตามวถีิวฒันธรรมไทย 
9.  มีการสังเกตและประเมินพฒันาการของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
สมศกัด์ิ  ปริศนานนัทกุล (2542, น.21)ได้กล่าวถึงครูในยุคปฏิรูปการศึกษาว่า ครูท่ี

สังคมตอ้งการคือ ครูท่ีมีจิตส านึกและวิญญาณความเป็นครู ครูตอ้งเป็นทั้งผูส้อนและผูเ้รียนตลอด
ชีวติคุณลกัษณะของครูไทยท่ีส าคญัท่ีสุดคือ มีคุณธรรมและจรรยา มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู มีความรับผดิชอบ มีความเมตตากรุณา มีความรู้ในวชิาชีพครู มีความมุ่งมัน่ในการพฒันา 

สมเชาว์  เกษประทุม (2543 , น.10) ได้กล่าวว่า ครูดีในอุดมคติของสังคมยุคปฏิรูป
การศึกษา ตอ้งกระท าตามล าดบั ดงัน้ี 

1.  ท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2.  มีจรรยาบรรณครู 
3.  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
4.  ปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัสังคมในปัจจุบนั 
5.  ศรัทธาในอาชีพครู 
6.  ทุ่มเทเอาใจใส่สั่งสอนศิษย ์
7.  ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ 
8.  รับฟังปัญหาของผูอ่ื้น 
9.  มีความรู้ทางวชิาการเป็นเลิศ 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คุณลักษณะของครูท่ีสังคมไทยคาดหวงัข้ึนอยู่กับ

ทศันะของแต่ละบุคคล เม่ือพิจารณาโดยทัว่ไปแลว้ครูท่ีดีนั้นจะประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 

1.  คุณลกัษณะดา้นส่วนตวั คือ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพทางกาย
ทางจิตและสติปัญญาดี มีเจตคติท่ีดีต่อกนัและงานอาชีพ 

2.  คุณลักษณะทางด้านงานอาชีพ คือ มีความรู้ทางด้านวิชาการ เช่น มีความรู้ใน
เน้ือหาวิชาท่ีสอน หลกัการสอน วิธีสอน จิตวิทยาการศึกษา ปรัชญาการศึกษา และศึกษาวิทยาการ
สมยัใหม่เพิ่มเติมอยูเ่สมอ รวมทั้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 
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3.  คุณลกัษณะทางดา้นสังคม คือ มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน และชุมชนท่ีอาศยัอยู่
ช่วยเสนอและเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ แก่ชุมชน มีส่วนร่วมพฒันาเศรษฐกิจในชุมชนและมีความ
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ 

บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของครู 
ในสังคมปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ  ส ังคมและ

วฒันธรรมอย่างรวดเร็ว ท าให้บทบาท ของครูตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงเพื่อการเปล่ียนแปลง
ให้ทนักบัสังคมในปัจจุบนัอยู่เสมอ และครูในสมยัน้ี จึงเป็นปรับตวัให้เขา้กบั บทบาทและหน้าท่ี 
ดงัน้ี 

คะนึงนิจ  กล ่าทอง (2542,น.24-35)  กล่าวว่า ภาระหน้าท่ีของครูประถมศึกษาจะเป็น
ภาระหน้าท่ีเก่ียวกบัการเตรียมการสอน การด าเนินการสอน และการประเมินผลการสอนซ่ึงการ
ที่ครูจะปฏิบตัิงานตามภาระหน้าที่ดงักล่าวให้ส าเร็จให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ครู
ประถมศึกษาจ าเป็นตอ้งปฏิบติัภาระหน้าท่ีของตนในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การเตรียมการสอน ครูประถมศึกษามีภาระหน้าที่ที่จะตอ้งปฏิบตัิเพื ่อให้การ
เตรียมการสอนด าเนินไปโดยราบร่ืนดงัน้ี 

1.1  ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของเด็กและจิตวิทยาเด็กท่ีตนตอ้งสอน 
1.2  ศึกษาแหล่งส่ือการสอนที่สามารถหยิบยืมส่ือการสอน โดยใช้วสัดุตาม

ทอ้งถิ่นเพื่อให้ไดอุ้ปกรณ์ประกอบการสอนที่เหมาะสมกบัเน้ือหาที่จะสอน เหมาะกบันกัเรียน 
ประหยดัและไดผ้ลคุม้ค่า ภาระหน้าที่ดงักล่าวจะช่วยให้ครูสามารถวินิจฉัยภูมิหลงัของนกัเรียน 
ก าหนดวตัถุประสงค์การเรียนการสอน ก าหนดเน้ือหาและกิจกรรม ตลอดจนก าหนดวิธีการ
ประเมินผลได้ 

2. ด า เนินการสอน ครูประถมศึกษามีภาระหน้าที ่ที ่จะตอ้งปฏิบตัิ เพื ่อให้การ
ด าเนินการสอนเป็นไปโดยราบร่ืน ดงัน้ี 

2.1  ศึกษาเทคนิค วิธีการฝึกจนเกิดทกัษะในการน าเขา้สู่บทเรียน ทกัษะในการใช้
อุปกรณ์การสอน การตั้งค  าถาม การใช้ท่าทางส่ือความหมาย การแปรเปล่ียนวิธีการสอนและการ
สรุปบทเรียน 

2.2  ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนแก่ชั้นเรียนและวิธีการสร้าง
สภาพแวดลอ้มในชั้นเรียนให้เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนและเน้ือหาท่ีจะสอน 

2.3  ศึกษาหลกัและวิธีการในการพฒันาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในดา้นต่างๆ เช่น 
ตั้งใจเรียน อยู่ในระเบียบวินยัของชั้นเรียน ไม่กา้วร้าว กลา้แสดงความคิดเห็น 
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 2.4  ศึกษาวิธีการจดักิจกรรมแบบต่างๆ เพื่อจะไดด้ าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เป็นไปโดยราบร่ืนและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการสอน 

3.  การประเมินผลการสอน ครูประถมศึกษามีภาระหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบตัิเพื่อให้การ
ประเมินผลการสอนเป็นไปโดยราบร่ืน 

4.  พฒันาบุคลิกภาพของตนเอง ครูประถมศึกษามีภาระหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบตัิเพื่อให้
สามารถพฒันาบุคลิกภาพของตนเองไดดี้ ดงัน้ี 

4.1  คอยส ารวจบุคลิกภาพดา้นต่างๆ ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ของตนเองอยู่เสมอ 

4.2  ปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีบกพร่องของตนอยู่เสมอ 
5.  การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน ดงัน้ี 

5.1  ให้ความสนใจแก่นกัเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบทุกคนเท่าเทียมกนั 
5.2  ให้ความเมตตากรุณาแก่นกัเรียนทุกคน 
5.3  ในระหว่างสอน ทกัทาย และซักถามปัญหา 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากครูจะตอ้งศึกษา
หลกัสูตรตอ้งเตรียมการสอน โดยจดัท าแผนการสอนที่ชดัเจนไวล้่วงหน้าว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้
อะไรเรียนรู้ดว้ยวิธีใด และจะตรวจสอบไดอ้ย่างไรว่าผูเ้รียนรู้ในส่ิงเหล่านั้นจริงหรือไม่ ดงันั้น
ครูผูส้อนจะตอ้งจดัท าแผนการสอนข้ึนเองเป็นประจ าและต่อเน่ือง ขอ้พิจารณาในการเขียนแผน
ดงัน้ี 

1.  ส ารวจสภาพปัจจุบนัปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ เพื่อเป็นการหา
ขอ้มูล 

2.  วิเคราะห์เน้ือหา/หลกัสูตร/ตวัผูเ้รียน เพราะแผนการสอนที่ดีจะตอ้งมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 

3.  ออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีหลากหลายและยืดหยุ่นได ้โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคญั รวมทั้งเปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ควรจดัในลกัษณะที่เรียนแลว้เกิดความรู้ 
ทกัษะท่ีจะสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้จะท าให้ผูเ้รียนมีความสุข สนุก
กบัการเรียน เพราะการเรียนรู้ท่ีดีคือการเรียนรู้จากการไดล้งมือปฏิบติัจริง สัมผสักบัความจริง 

4.  เตรียมส่ือการเรียนการสอน ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัการเรียนการสอนในแต่
ละกิจกรรม ควรน าส่ือการเรียนรู้ท่ีอยู่ใกลต้วัผูเ้รียน 
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5.  เตรียมเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลให้สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ โดยเน้น
ประเมินตามสภาพจริง และมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

เฉลิม  นามเชียงใต ้(2542, น.10-16)  ไดก้ล่าวถึง บทบาทของครูผูส้อนในส่วนของ
การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพครู (National Teacher 
Qualification,น.NTQ ) ครูตอ้งจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางครูตอ้ง
ร่วมกนัท างานเป็นทีม และร่วมมือกบัผูเ้รียน ครูตอ้งแนะน าแหล่งขอ้มูลและความรู้แก่ผูเ้รียน ครู
เป็นผูอ้อกแบบวิธีเรียนร่วมกบัผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาวิเคราะห์ผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 
ให้รู้จุดแข็ง จุดดว้ยในตวัผูเ้รียน แสวงหาความร่วมมือทั้งครูและผูเ้รียน เพื่อวางแผนแสวงหา
ขอ้มูลในฐานะผูใ้ห้ค  าแนะน าการเรียนรู้ ช่วยเหลือผูเ้รียนในขณะปฏิบติัการเรียนรู้ ร่วมมือในการ
ประเมินผลตรวจสอบความกา้วหน้าในการเรียนรู้ของผูเ้รียน น าเสนอผลงานของการเรียนรู้และ
ปรับปรุงให้ดีสมบูรณ์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ผลดีเด่น เพื่อน าเสนอสาธารณชนทัว่ไป 

นวลจิตต์  เชาวน์กีรติพงศ์ (2543, น.141)   
1.  บทบาทเฉพาะตวั 

1.1  เป็นผูรั้กการอ่าน การคน้ควา้ ปรับปรุงตนเองให้ทนัสมยั มัน่ใจและศรัทธาใน
อาชีพครู 

1.2  เป็นผูม้ีความเป็นตวัของตวัเอง กลา้แสด งออก เพื่อเผยแพร่ความคิดความรู้
ต่อสาธารณะ เพื่อพฒันาวิชาชีพของตน 

1.3  เป็นผูป้ระพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม จรรยาท่ียอมรับในชุมชน 
1.4  เป็นผูป้ระกอบอาชีพพอควรแก่อตัภาพ มานะบากบัน่ มธัยสัถ์ ไม่เห็นแก่

ความเจริญทางวตัถุเกินกว่าคุณธรรม และจริยธรรม 
2.  บทบาทต่อนกัเรียน 

2.1  เป็นผูช่้วยและแนะให้นกัเรียนมีหลกั รู้จกัวิธีศึกษาคน้ควา้และเลือกทางของ
ตนเองอย่างอิสระ 

2.2  เป็นผูฝึ้กให้นกัเรียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัวิพากษ์วิจารณ์ รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

2.3  เป็นผูส้นใจศึกษาธรรมชาติของศิษย ์รัก เอาใจใส่ศิษย ์ขจดัช่องว่างระหว่าง
ครูกบัศิษย ์

2.4  เป็นผูศ้ึกษาความสนใจ ความถนดั ความสามารถของนกัเรียน และหาทาง
ส่งเสริมแนะน าในการเลือกวิชา และอาชีพใดอย่างเหมาะสม 
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2.5  เป็นผูส้่ง เสริมให้นกัเรียนฝักใฝ่ในคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของ
เอกลกัษณ์ และวฒันธรรมของชาติ 

3.  บทบาทต่อสังคม 
3.1  เป็นผูม้ีความรู้ ความสนใจในการเกษตร และมีส่วนร่วมกิจกรรมเกษตรใน

ทอ้งถ่ินไดดี้ 
3.2  เป็นผูร้ักความยุติธรรมและกลา้ต่อสู้เพื ่อความเป็นธรรมของสังคมดว้ย

สติปัญญาตามกระบวนการท่ีเหมาะสม 
3.3  เป็นผูม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างวิทยาลยักบัชุมชน 
3.4  เป็นผูส่้งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยแก่ชุมชน โดยประพฤติตน

เป็นแบบอย่างและชกัน าผูอ่ื้นให้ปฏิบติัตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
อ าไพ  สุจริตกุล และคณะ (2533, น.23-28) 
1.  สั่งสอน ฝึกฝน อบรม บ่มนิสัยศิษย ์เพื่อพฒันาตนให้มีสติปัญญา มีเหตุผลมีความ

เจริญงอกงามทั้งดา้นร่างกาย จิตใจและคุณธรรม มีความสามารถ และมีทกัษะในการประกอบ
อาชีพสุจริตคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้และที่ส าคญัที่สุดก็คือ พฒันาศิษยจ์นเป็นผูม้ีความรู้
ควบคู่คุณธรรม  

2.  ศึกษาคน้ควา้ วิจยัให้ทนัสมยัอยู ่เสมอ ครูตอ้งเป็นทั้งผูผ้ลิตงานวิจยั และใช้
ผลงานวิจยัของตนเองและของผูอ่ื้นดว้ย 

3.  แนะน า ก ากบั ติดตามผลการสอน นิเทศงาน และบริหารเป็น ความกา้วหน้าของ
ครู มิใช่เพียงแต่สอนเก่งเท่านั้น ครูตอ้งท างานร่วมกนัในสถานบนั มีกฎเกณฑ์ในความกา้วหน้า
ทั้งดา้นอายุการท างาน ความสามารถในการสอน การให้บริการและการบริหารงานต่างๆ ครูที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์มาก จะท าหน้าที่ในการให้ค  าแนะน า ก ากบัดูแล ตลอดจนช่วยและ
ติดตามผลงานของบุคลากรในสถาบนัของตนตามล าดบัอาวุโสไดเ้ป็นอย่างดี 

4.  ประยุกต์ใช้ทรัพยากร ดิน และสังคมให้เป็นประโยชน์ไดทุ้กเมื่อ ครูอาจารยมี์
หน้าที่และบทบาทในการระดมทรัพยากร และรู้จกัใช้ทรัพยากรสังคมให้เป็นประโยชน์แก่การ
เรียนการสอนตลอดจนการฝึกอบรมศิษย ์ในกรณีน้ีย ่อมหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษยว์สัดุ
อุปกรณ์ และทุนทรัพยเ์พื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลยั สถาบนั และสังคม 

5.  เป็นผูส้ร้างและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ครูอาจารยใ์นสถานการณ์ปัจจุบนัตอ้งเป็นผู ้
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หรือชุมชน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 
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6.  เป็นนกัพฒันาสังคมและบุคคล ในสภาพทัว่ไปของเมืองไทยยงัเขตแดนหรือพื้นท่ี
ขาดความเจริญ ซ่ึงมีเด็กดอ้ยโอกาสอยู่อีกมาก ครูอาจารยค์วรมีบทบาทหรือท าหน้าท่ีพิทกัษ์สิทธ์ิ
ผลประโยชน์ หรือโอกาสเพื่อความเป็นธรรมของสังคม  

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานการเรียนการสอนของครู  โดยก าหนดตวับ่งช้ี  10  ประการ  ดงัน้ี 

1.  วางแผนการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร  ความตอ้งการของนกัเรียนและ
ทอ้งถ่ิน 

2.  จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดปฏิบติั  ประเมินและปรับปรุงตนเอง 
3.  จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
4.  จดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนรู้และท างานร่วมกนัโดยเนน้กระบวนการกลุ่ม 
5.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนเช่ือมโยงกบัสภาพชุมชน  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.  จดัการเรียนการสอนโดยปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีดี 
7.  จดัส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้อย่างมี

ความสุขและประสบความส าเร็จ 
8.  จดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้  ความสามารถและความถนดัได้

ตามศกัยภาพ  โดยเสริมจุดเด่นและแกไ้ขจุดดอ้ยนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
9.  จดัการเรียนการสอน โดยใช้ส่ืออย่างหลากหลายท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
10.  ประเมินนกัเรียนครบทุกดา้นอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเคร่ืองมือ และวธีิการท่ีเหมาะสม 
จากแนวความคิดบทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของครู  สามารถสรุปเป็นบทบาท

และภาระหน้าท่ีของครู ดงัน้ี  คือ  ครูมีบทบาทในการสอนและพฒันานกัเรียน มีบทบาทในการ
พฒันาชุมชนและสังคม มีบทบาทในการพฒันาตนเองและประการส าคัญคือ มีบทบาทและ
ภาระหน้าท่ี ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายและสั่งการให้ปฏิบติัในบทบาทต่างๆ ครูไดรั้บเพื่อให้
การท างานมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมเป็นส่ิงท่ีครูควรไดรั้บจากองคก์รหรือสถานศึกษาตามมา
ดว้ย   

2.1.7  บริบทของวทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
1. ประวติัของวทิยาลยั 
วิทยาลยัรัตนโกสินทร์เทคโนโลยี (R-Tech)  แต่เดิมช่ือว่า วิทยาลยัเทคนิคพณิชยการ

รัตนโกสินทร์ เปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรอาชีวศึกษา ในอดีตเป็นวิทยาลยัสามญั ท่ีเก่าแก่และมี
ช่ือเสียงในย่านบางเขน ช่ือวิทยาลยัเน่ืองวิทยา มีคุณแม่เน่ือง  อ่ิมสมบติัเป็นเจา้ของ เปิดสอนตั้งแต่
ระดบัอนุบาลถึงระดบัชั้นประถมศึกษา พร้อมขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการสอน
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ระดบัอาชีวะแทน เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2525 กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี จึงขออนุญาตใชช่ื้อ 
วิทยาลัยท่ีมีนามอนัเป็นมงคลยิ่งว่า “รัตนโกสินทร์” ในเวลาต่อมากิจการของวิทยาลัยมีความ
เจริญรุ่งเรืองตามล าดบั มีผูส้ าเร็จการศึกษาไปกวา่ 25 รุ่น ท าให้ช่ือเสียงของวิทยาลยัเป็นท่ีรู้จกัทั้งใน
แวดวงการศึกษาและธุรกิจ ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ อีกทั้งเป็นสถานศึกษาท่ีอยูใ่จกลาง
ชุมชน จึงไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนประเภทอาชีวศึกษา 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2551 ผูรั้บใบอนุญาตท่านเดิมมีความประสงค์ขอเลิกกิจการจึง
เสนอขายและโอนกิจการวทิยาลยัใหน้ายแพทยว์รวทิย ์   วศิิษฐกิ์จการ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ซ่ึงเป็นผูมี้
วิสัยทศัน์ทางดา้นการศึกษาและมีความรู้ทางดา้นระบบทวิภาคี เพื่อพฒันาวิทยาลยัและระบบการ
เรียนการสอนการบริหารจดัการสู่การเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการดงัน้ี 

1.1  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
1.1.1  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  สาขาเคร่ืองกล 
  สาขางานยานยนต ์
1.1.2  ประเภทวชิาพณิชยกรรม  สาขาวชิาพาณิชยการ 

   สาขางานการบญัชี 
   สาขางานการขาย 
   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1.2  ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1.2.1  ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวชิาเคร่ืองกล 
  สาขางานเคร่ืองกลเรือพาณิชย ์
1.2.2  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  สาขาวชิาพาณิชยการ 

   สาขาวชิาบญัชี 
   สาขาวชิาการตลาด 
   สาขาวชิางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 3 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา  เลขท่ี 95/151  หมู่ท่ี 3 ถนนแจง้วฒันะ แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 102101โทร. 0-2521-3950-1  โทรสาร. 0-2521-3950 
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สัญลกัษณ์ประจ าวทิยาลยั 
 
 
  
 

 
สัญลกัษณ์ เป็นรูปเรือพาณิชยแ์ละฟันเฟือง มีความหมายถึงการจดัการเรียนการสอน

ทางอาชีวศึกษาประเภทวชิาพณิชยกรรมและวชิาช่างอุตสาหกรรม ลอ้มรอบดว้ยช่ือของวทิยาลยัเป็น
ภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ อยูใ่นรูปวงกลมประดุจความเป็นหน่ึงเดียวกนั มีความเป็นเลิศอนัสูงสุด
เช่นเสากระโดงเรือ 2 เสา คือ ทางทกัษะความรู้ และทกัษะชีวติอยา่งมีสมดุล ตามแนวคิดความเช่ือ  

ปรัชญายดึมัน่ร่วมกนัคือ สามคัคี มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม กา้วทนัเทคโนโลย ี
สีประจ าวิทยาลยั  สีม่วง  หมายถึง ความมีมงคล ความเจริญรุ่งเรืองของนักเรียน-

นกัศึกษา เม่ือส าเร็จการศึกษา 
อกัษรยอ่  R-TECH 
โดยมีการแบ่งแผนกการท างานเป็นฝ่าย ดงัน้ี 

 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 ฝ่ายวชิาการ 
 ฝ่ายทะเบียน 
 ฝ่ายกิจกรรมนกัศึกษา 
 ฝ่ายวจิยัและพฒันา 
 ฝ่ายศูนยร์ะบบสารสนเทศ 
 แผนกบญัชี 
 แผนกการตลาด 
 แผนกคอมพิวเตอร์ 
 แผนกยานยนต ์
 แผนกสามญั 
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2.  ขอ้มูลของวทิยาลยั 
วสิัยทศัน์ 

สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้   เชิดชูภูมิปัญญาไทย 
  น าสมยัเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 

ปรัชญา 
สามคัคี  มีวนิยั  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม  กา้วทนัเทคโนโลย ี

พนัธกิจ 
จดัการศึกษา และวชิาชีพใหเ้กิดประสิทธิผล 
พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างความร่วมมือระดบัเครือข่ายและสังคม 

3.  แนวทางการบริหารวทิยาลยั 
3.1  แนวทางพฒันาวทิยาลยั 

วทิยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ไดก้  าหนดเป้าหมายของวิทยาลยัท่ีจะตอ้งปฏิบติัมี  7 
ประการ  คือ 

เป้าหมายท่ี 1 
1. วิทยาลยัมีบรรยากาศร่มร่ืนสะอาด  สวยงาม  มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ

ปลอดภยั 
การปฏิบติั 
1. โครงการหอ้งเรียนสวยสะอาด  บรรยากาศวชิาการ 
2. ปลูกตน้ไมย้นืตน้ 
3. ปลูกตน้ไมด้อกไมป้ระดบัรอบบริเวณวทิยาลยัและบนอาคารเรียน 
4. ตกแต่งน ้าตก – น ้าพุบริเวณสวนหยอ่มใหส้วยงามอยูเ่สมอ 
5. ปรับปรุงโรงอาหารและบริเวณรอบโรงอาหาร 
6. ปรับปรุงทางเขา้รอบอาคารเรียนและดา้นหนา้ 
7. ดูแลตกแต่งท่ีนัง่  โตะ๊มา้หินหนา้อาคารใหส้วยงามสะอาดอยูเ่สมอ 
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีใหใ้ชง้านไดเ้สมอ 
ผลการปฏิบติั 
1. วทิยาลยัมีบรรยากาศร่มร่ืนสะอาด  สวยงาม  เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 
2. บุคลากรในวทิยาลยั  ยิม้แยม้แจ่มใส  สดช่ืน 
3. ผูป้กครองและชุมชนใชป้ระโยชน์ในการพกัผอ่นและออกก าลงักาย 
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4. นกัเรียนมีความสุขสุขภาพจิตดี  อยากมาวทิยาลยั 
5. หน่วยงานภายนอกท่ีมาเยีย่มวทิยาลยัช่ืนชมและพอใจกนั 
6. เป็นตวัอยา่งใหก้บัชุมชนและวทิยาลยัในเขต   
เป้าหมายท่ี 2 
ครู  และบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขกบัการท างาน  มีความรับผิดชอบใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี  รักวทิยาลยั  รักลูกศิษย ์ มีความเสียสละ  อุทิศตนเพื่อพฒันางานทางการศึกษารัก
ความกา้วหนา้ในอาชีพและปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 

การปฏิบติั 
1. มอบหมายงานตามความถนดัและความสามารถของแต่ละคน 
2. ใหค้วามส าคญัต่อบุคลากรทุกคนอยา่งเสมอภาค 
3. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  และสม ่าเสมอมีการนิเทศติดตามผล

กาปฏิบติังานและใหค้วามสนใจใหก้ าลงัใจ  ชมเชยหรือใหค้  าแนะน าเม่ือมีปัญหา 
4. ใหโ้อกาสไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนาและเขา้รับการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
5. ส่งเสริมบุคลากรเข้าประกวดครูดีเด่น ครูต้นแบบและครูแห่งชาติตามความ

เหมาะสม 
6. ใหค้วามดีความชอบตามผลงานเกณฑก์ารประเมินอยา่งเป็นธรรม 
7. ยอมรับความคิดเห็นของครูเป็นส าคญั 
8. ใหค้วามรู้และปฏิบติัหนา้ท่ีตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพครู 
ผลการปฏิบติั 
1. บุคลากรมีความสุขกบัการท างาน รักหน่วยงานและมีความรับผดิชอบ 
2. บุคลากรทุกคนมีการท างานเป็นหมู่คณะ 
3.คณะครูทุกคนรักความก้าวหน้า รักอาชีพของตนเองมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองและ

พฒันาอาชีพ  
4. บุคลากรมีการอุทิศเวลาใหแ้ก่ตนเอง  พร้อมทั้งเสียสละเพื่อส่วนรวม 
5. คณะครูไดพ้ฒันาตนเองและพฒันางานให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ทั้ง 12  ขอ้ 
6. คณะครูมีความกา้วหนา้ในอาชีพของตนเองพร้อมทั้งมีความสุข 
เป้าหมายท่ี 3 มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม  รักษค์วามเป็นไทย  มีความใฝ่เรียน

ใฝ่รู้  รักการแสวงหาและการคน้ควา้ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีความเป็นประชาธิปไตย 
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ห่างไกลยาเสพติดจดับรรยากาศในวทิยาลยั เช่นการพฒันาห้องสมุดให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขนัความสามารถทางวิชาการตลอดจนจดันิทรรศการและมีการแสดงผลงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

การปฏิบติั 
1. ผูบ้ริหารวิทยาลยัส่งเสริมให้ครู มีการพฒันาและจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนส าคญัท่ีสุด 
2. ครู  มีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น 
ส าคญัท่ีสุด 
3. ครู มีการรวมกลุ่มเป็นแกนน าและเครือข่ายเพื่อจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั

และกนั  ท าให้ไดรั้บขอ้เสนอแนะเทคนิค  และวิธีการท่ีแปลกใหม่มาพฒันาผูเ้รียน ส่ืออุปกรณ์การ
สอนและนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 

4. ครูได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้แสวงหาความรู้  เทคนิคและกระบวนการท่ี
ทนัสมยัอนัเป็นประโยชน์ต่อการน าไปจดักิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน 

5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัจดัห้องเรียนและป้ายนิเทศให้ได้รับความรู้ความสวยงาม  
สะอาดบรรยากาศวชิาการเสมอ โดยใหน้กัเรียนจดัท าดว้ยตนเองมากท่ีสุดจนเกิดความภูมิใจ 

6.จดัให้มีกิจกรรมและการประกวดต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
นกัเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวม กลา้แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานความมี
ประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติดข้ึนภายในและภายนอกวทิยาลยั   

7. ส่งเสริม พฒันาและปรับปรุงห้องสมุดทั้งในดา้นของหนงัสือเอกสารประกอบการ
คน้ควา้  บรรยากาศ  วสัดุครุภณัฑ ์เพื่อจูงใจให้นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการของห้องสมุดดว้ยความสะดวก
รวดเร็วและทนัสมยั 

ผลการปฏิบติั 
1. ครู ของวิทยาลยัไดรั้บการสนบัสนุนของผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ  เพื่อให้สามารถจดั

กระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2. ครู จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลตามท่ีมุ่งหวงั 
3. ครูมีการน าเทคนิคกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ย 
วิธีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายโดยการแลกเปล่ียนแนวคิดและ

ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั 
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4. ครูไดเ้ขา้รับการประชุม  อบรม  สัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาความรู้ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

5. นกัเรียนมีความรู้กวา้งขวาง มีการคน้ควา้และหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
6. นักเรียนเกิดประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมมีภาวะผู ้น าและผู ้ตามท่ีดี  มี

คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามบนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติดสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

7.นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถในการเสนอความรู้ดา้นต่างๆ  และเป็นผูท่ี้มีนิสัยรัก
การอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

8. นกัความพึงพอใจในการใชบ้ริการของหอ้งสมุดและสามารถใชห้อ้งสมุดเป็นแหล่ง
คน้ควา้แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

เป้าหมายท่ี 4 ส่งเสริมให้คณะกรรมการวิทยาลยัและผูป้กครองนกัเรียนมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการและแสวงหาทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครในการจดัตั้งเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนรวมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เขา้
มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและร่วมตดัสินใจในการจดัการศึกษาของวทิยาลยัต่อไป 

การปฏิบติั 
1. มีการประสานความร่วมมือและความสัมพนัธ์ระหวา่งวิทยาลยักบัชุมชนในทอ้งถ่ิน

ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งของภาครัฐและเอกชนท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล
และจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมและประเทศชาติ 

2. วทิยาลยัมีการจดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนและมีการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการทุกปีการศึกษา        

3. คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนให้ความร่วมมือกบัวิทยาลยัในการดูแล
และจดัการศึกษาให้กบันกัเรียนโดยมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  และร่วมตดัสินใจในการจดั
การศึกษาใหก้บันกัเรียนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน 

4. วิทยาลยัเป็นแหล่งวิทยาการในการเผยแพร่ความรู้และการสร้างเสริมทกัษะชีวิต
ใหแ้ก่ครู  นกัเรียน  ผูป้กครองและชุมชน               

5. เชิญชวนประชาชนผูป้กครองมาออกก าลงักายเพื่อห่างไกลยาเสพติดเช่น ลานกีฬา
วทิยาลยั 

6. ใหบ้ริการสถานท่ีกบัชุมชนในการจดักิจกรรมและจดังานพิธีต่างๆ 
7. วิทยาลยัร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน เช่น  ประเพณีท าบุญตกับาตรเทโว  งาน

กฐินสามคัคี  งานสงกรานตข์องวดั  

DPU



46 
 

8. วทิยาลยัมีการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ผลการปฏิบติั 
1.วิทยาลยัไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนในทอ้งถ่ิน  องคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้ง

ของรัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมกนัดูแลและจดัการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน 
2.  คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนมีการเลือกตั้งคณะกรรมการและสมาชิก

เป็นปัจจุบนัทุกปีการศึกษา 
3.  เครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกบัวิทยาลยัจดัการศึกษาให้กบันกัเรียนได้

อยา่งมีคุณภาพและคุณลกัษณะตามท่ีชุมชนและผูป้กครองมุ่งหวงั 
4.  วทิยาลยัมีการจดับริการใหค้วามรู้โดยผูป้กครองและครูร่วมเป็นวทิยากรให ้
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและครอบครัว 
5.  นกัเรียน ครู ไดรั้บความรู้และแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น                            
6.  ผูป้กครอง ชุมชน ไดมี้โอกาสมาใช้สถานท่ีของวิทยาลยัเล่นกีฬา พกัผ่อนและใช้

สถานท่ีจดังานพิธีต่างๆ 
7.  วิทยาลยัและชุมชนมีความใกลชิ้ดสนิทสนมเกิดความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและ

กนัมากข้ึน 
8. วทิยาลยัไดเ้ขา้สู่ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและชุมชนเกิดความพึงพอใจ

ต่อ วทิยาลยั 
เป้าหมายท่ี 5 มีการวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนตามสภาพจริง 

(Authentic  Assessment)  และมีการจดัท าแฟ้มสะสมผลงานนกัเรียน (Portfolio)เป็นรายบุคคล 
การปฏิบติั 
1. สังเกตการท างานและพฤติกรรมของนกัเรียนในขณะเรียนและร่วมปฏิบติักิจกรรม

และบนัทึกเป็นระยะๆ  เพื่อน าผลมาสรุปในแต่ละภาคเรียน 
2. จดัใหมี้การทบทวนความรู้จากการท าแบบฝึกหดัและครูผูส้อนสรุปบทเรียนทุกคร้ัง 
3. จดัเวทีสนบัสนุนความสามารถของนกัเรียนจากการประกวดกิจกรรมต่าง ๆเช่นวาด

ภาพ  ร้องเล่นเตน้ร าเรียงความ  ฯลฯ 
4. จดัใหมี้การประเมินผลงานของนกัเรียนตามสภาพจริง   
5. จดัให้มีงานนิทรรศการเพื่อประชาสัมพนัธ์ผลงานความสามารถของนักเรียนให้

ชุมชนรับทราบและช่ืนชมผลการพฒันาของวทิยาลยั 
ผลการปฏิบติั 
1. ประเมินผลการเรียนจากสภาพจริงของครูและนกัเรียน 
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2. นกัเรียนทุกคนไดรั้บการฝึกทกัษะเก็บผลงานจดัท าแฟ้มสะสมผลงานไวป้ระจ าตวั 
3. นกัเรียนและครูมีผลงานในวนัช่ืนชมผลงาน  (จดันิทรรศการ) 
4. ครูมีรายละเอียดผลงานของนกัเรียนจากแฟ้มสะสมงาน 
5. ครู นกัเรียนไดมี้โอกาสแสดงผลงานของตนเองสู่สาธารณะชน 
เป้าหมายท่ี 6 มีการนิเทศ  ติดตามผลการปฏิบติังานของครูอยา่งต่อเน่ือง  และส่งเสริม

ให้ครูได้รวบรวมผลงานของตนโดยการจดัท าแฟ้มพฒันางาน(Portfolio) เพื่อสนับสนุนให้ครูมี
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพของตน 

การปฏิบติั 
1. ช้ีแจงให้คณะครูเห็นความส าคญัและประโยชน์ในการนิเทศติดตามผลการ

ปฏิบติังานและการรวบรวมผลงานในรูปแบบแฟ้มพฒันางาน 
2. เสนอแนะแนวทางและวิชาการนิเทศและจดัท าแฟ้มโดยให้มีการแยกเป็นหมวดหมู่

ตามลกัษณะงานท าใหส้อดคลอ้งต่อการจดัท าแฟ้ม 
3. นิเทศติดตามผลการด าเนินงานการรวบรวมผลงาน  โดยจดัท าแฟ้มสะสมงานเม่ือครู

มีปัญหาหรือผูบ้ริหารพบขอ้บกพร่องท่ีจะตอ้งแกไ้ขไดช้ี้แจงแนะน าพฒันาให้ดีข้ึน 
4. จดักิจกรรมนิเทศโดยให้ครูไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  เสนอแนว

วธีิจดัท าแฟ้มพฒันางานแนวคิดใหม่ๆ น าไปปรับปรุงของตนเองใหดี้ข้ึน 
5. น าผลงานของครูและนกัเรียนมาจดัในวนัช่ืนชมผลงานเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
6. มีการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อน าไปประกอบความดีความชอบ  ดูจากแฟ้ม

สะสมผลงานของครูเป็นส่วนหน่ึง 
ผลการปฏิบติั 
1. คณะครูมีการจดัท าแฟ้มพฒันางานของตนเองอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
2. คณะครูมีการจดัท าแฟ้มพฒันางานของตนเอง  และมีการจดัเก็บผลงานอยา่งเป็น 
3. สามารถนิเทศและติดตามผลการปฏิบติังานของครูได้ สะดวกรวดเร็ว  ท าให้

ด าเนินงานเป็นระบบและตรวจสอบผลไดง่้าย 
4. คณะครูมีการประเมินผลการท างานดว้ยตนเอง  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ

กนัและมีโอกาสพฒันางานดว้ยตนเอง 
5. มีผลงานเพื่อน ามาจัดนิทรรศการในวนัช่ืนชมผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้

ผูป้กครองชุมชนและกรรมการศึกษาทราบเม่ือส้ินปีการศึกษา 
6.  มีหลกัฐานเพื่อน าไปใชใ้นการประเมินผล  การปฏิบติังานเม่ือส้ินปีการศึกษา 
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เป้าหมายท่ี 7 คณะครูและนกัเรียนมีการจดัท าและด าเนินการวิจยัทั้งในระดบัวิทยาลยั  
ระดบัห้องเรียนและในระดบัของนกัเรียนมีการวิจยัในรูปแบบของการท าโครงงานในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

การปฏิบติั 
1. ผูบ้ริหารวิทยาลยัมีการด าเนินการจดัท าและแกไ้ขสภาพปัญหาดา้นการบริหารงาน

ต่าง ๆ ในวทิยาลยัดว้ยการท าวจิยัในระดบัวทิยาลยั 
2. ครูมีการด าเนินการจดัท า  และแกไ้ขสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนดว้ยการ

ท าวจิยัในชั้นเรียน 
3. นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในการคน้ควา้แสวงหา ความรู้เพิ่มเติมดว้ยการจดัท า

โครงงานตามระดบัชั้นเรียนและตามความสนใจของตน 
ผลการปฏิบติั 
1. การบริหารงานต่างๆ  ของวทิยาลยัไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งถูกตอ้งตามสาเหตุ

ของปัญหาท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตามนโยบายท่ีมุ่งหวงั 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอย่าง

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง  การแกปั้ญหาดว้ยงานวจิยัในชั้นเรียนท าให้กระบวนการท างานนั้นตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของความเป็นจริงและอยู่บนหลกัแห่งเหตุผลช่วยพฒันานักเรียนและพฒันางานท่ีได้รับ
มอบหมายใหมี้ผลการปฏิบติัท่ีเช่ือถือได ้

3. นกัเรียนสามารถจดัท าโครงงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกระบวนและวิธีการจดัท าซ่ึงจะ
ส่งผลให้มีการพฒันาความรู้ของตนเองอย่างกวา้งขวางทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สามารถพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2.1.8  บทบาทและหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารงานทั้ง 4 ดา้น 
1.  กลุ่มบริหารวิชาการ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ขอบข่ายงานและภารกิจการบริหารวิชาการ

ดงัน้ี 
1.1  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.3  การวดัผล ประเมินผลและ เทียบโอนผลการเรียน 
1.4  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ การศึกษา 
1.5  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี
1.6  การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
1.7  งานหอ้งสมุด 
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1.8  งานพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.9  การนิเทศการศึกษา 
1.10  การแนะแนวการศึกษา 
1.11  งานประสาน  ส่งเสริมและสนบัสนุนวชิาการแก่ครอบครัว ชุมชน องคก์ร 

หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
1.12  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

2.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ขอบข่ายงานและภารกิจบริหาร
งบประมาณ ดงัน้ี  

2.1  งานวเิคราะห์และจดัท าแผนของสถานศึกษา 
2.2  การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
2.3  การจดัสรรงบประมาณ 
2.4  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผล การใช้เงิน และผลการ

ด าเนินการ 
2.5  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
2.6  การบริหารการเงิน 
2.7  การบริหารบญัชี 
2.8  การบริหารพสัดุ และสินทรัพย ์
2.9  งานตรวจสอบภายใน 
2.10  งานจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
2.11  การด าเนินงานธุรการ 
2.12  งานทะเบียนประวติัและบ าเหน็จความชอบ 
2.13  การรับนกัเรียน 
2.14  การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
2.15 งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
2.16  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

3.  กลุ่มการบริหารงานบุคคล มีหนา้ท่ีรับผดิชอบขอบข่ายงานและภารกิจบริหารงานบุคคล ดงัน้ี 
3.1  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3.2  งานพฒันาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ 
3.3  วนิยั และการรักษาวนิยั 
3.4  งานวนิยัและความประพฤตินกัเรียน 
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3.5  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
3.6  การดูแลอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม 
3.7  งานบริการสาธารณะ 
3.8  งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงเสพติด และอบายมุข 
3.9  งานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
3.10  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

4.  กลุ่มการบริหารงานทัว่ไป มีหนา้ท่ีรับผดิชอบขอบข่ายงานและภารกิจบริหารงานทัว่ไป ดงัน้ี 
4.1  การประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
4.2  การส่งเสริม และประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบตามอธัยาศยั  
4.3  งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
4.4  การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
4.5  งานสัมพนัธ์ชุมชน 
4.6  งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และหน่วยงานอ่ืน 
4.7  งานโสตทศันศึกษา 
4.8  งานโภชนาการ 
4.9  งานอนามยัวทิยาลยั 
4.10  งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
4.11  งานสวสัดิการ 
4.12  งานสหกรณ์ร้านคา้ 
4.13  งานบริการอาหารเสริม(นม) 
4.14  งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

  
2.2  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.1  งานวจิยัในประเทศ 
วนิดา  การขยนั (บทคดัย่อ, น. 2540) ไดศึ้กษาปัญหาการปฏิบติัวิชาการของผูบ้ริหาร

วทิยาลยัประถมศึกษา สังกดัส านกังานประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัพงังา 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาการปฏิบติัวชิาการของผูบ้ริหารวิทยาลยัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษา จงัหวดัพงังาโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ผูบ้ริหาร
วทิยาลยัประถมศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีปัญหาการปฏิบติัวชิาการโดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบ
ไม่แตกต่างกนั 
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ศิริกาญจน์  โกสุมภ ์(2542, น.บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและวิทยาลยั
เพื่อการจดัการวิจยัขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจยัพบวา่  ส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีเป็นส่ิงก าหนดกระบวนการและ
แบบแผนของการมีส่วนร่วมของชุมชนคือเง่ือนไขเก่ียวกบัความคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วน
ร่วม ของประชาชนในชุมชนเง่ือนไขเก่ียวกบัความคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในชุมชนเง่ือนไขดา้นสภาพแวดลอ้มของชุมชน และเง่ือนไขทางด้านวิทยาลยั และท่ี
ส าคญัการก าหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนและวทิยาลยัตรงกนัระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กับการจดัการวิจยัในชุมชน คือผูบ้ริหารวิทยาลัย  คณะกรรมการวิทยาลัย  คณะครูผูป้กครอง
นักเรียน  ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  และวิทยาลัยในการจดัการวิจยั   ขั้นพื้นฐาน 
พบว่า มีขั้นตอนท่ีส าคญั 8 ขั้นตอน คือ  1) การวิจยัขั้นพื้นฐานก่อนร่วมด าเนินการ 2) การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัประชาชนในชุมชน  3) การสร้างเครือข่ายของกลุ่มผูมี้ส่วนร่วม   4) การสร้าง
กิจกรรม  5) การต่อรองเพื่อการด าเนินการ  6) การร่วมกนัด าเนินการ  7) การร่วมกนัประเมินผลการ
ด าเนินการ  8) การร่วมกนัรับผลประโยชน์จากการด าเนินการซ่ึงจากกระบวนการ   มีส่วนร่วม
ดงักล่าวท าใหแ้บบแผนการมีส่วนร่วมของชุมชนและวทิยาลยั เพื่อการจดัการวิจยั ขั้นพื้นฐานมีแบบ
แผนของการมีส่วนร่วมแบบเหล่ือมล ้า (Inequity Participatory Pattern) ตามบทบาทการมีส่วนร่วม
คุณสมบติัของผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม และกิจกรรมท่ีวิทยาลยัตอ้งการให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึง
สามารถจ าแนกตามหมวดหมู่ของคุณสมบติั เป็น 3 แบบแผนยอ่ยคือ  แบบแผนการมีส่วนร่วมอยา่ง
เต็มท่ี (Full Participatory Pattern) แบบแผนการมีส่วนร่วมเป็นบางส่วน (Partial Participatory 
Pattern) และแบบแผนการมีส่วนร่วมแบบชายขอบ (Marginal Participatory Pattern) 

ประยุทธ์  ตรีชยั  (2544, น. บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในวิทยาลยั
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัสระบุรี  ผลการวิจยัพบว่า  การมีส่วนร่วม
ของครูในการบริหารวทิยาลยัประถมศึกษาทั้งโดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครู  โดยจ าแนกตามเพศ  อายุ  ประสบการณ์   การปฏิบติังาน  และ
วุฒิการวิจยั  พบว่าครูท่ีเป็นเพศหญิงกบัเพศชายมีส่วนร่วมในการบริหารวิทยาลยัประถมศึกษา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนครูท่ีมีอายุ  ประสบการณ์การปฏิบติังาน  และ
วฒิุการวจิยัต่างกนั  มีส่วนร่วมในการบริหารวทิยาลยัประถมศึกษาไม่แตกต่างกนั 

มนตรี  ฉายสินธ์ุ (2550, น. บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของ
วิทยาลยักลุ่มเพชรนครเข่ือนขนัธ์ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.83 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุก
ด้าน สามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉล่ีย 4.01 
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รองลงมาคือด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ มีค่าเฉล่ีย 3.78 ด้านการวดัผลและประเมินผล ด้าน
หอ้งสมุด มีค่าเฉล่ีย 3.73 และดา้นวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน มีค่าเฉล่ีย 3.68 

ปัญจพร วมิลพนัธ์ (2550, น. บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการบริหารวิชาการของกลุ่มวิทยาลยัพระ
สมุทรเจดีย์ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า สภาพการ
ปฏิบติัวชิาการของกลุ่มวทิยาลยัพระสมุทรเจดีย ์สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 
1 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นการจดัการเรียนการ
สอนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการประชุมอบรมทางวิชาการ ด้านนิเทศการสอน ด้าน
หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นห้องสมุด ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าท่ีสุดคือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน 

จนัทร์เพ็ญ อศูรย์  (2551 ,น. บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
วิชาการในวิทยาลัยอยู่เย็นวิทยา สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพการบริหารวิชาการใน 9 ดา้น มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ไดแ้ก่ 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านการวดัผลและ
ประเมินผล ดา้นวสัดุอุปกรณ์ประกอบหลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน ดา้นการเรียนการสอนดา้น
การส่งเสริมประสานงาน และสนบัสนุนวิชาการแก่ชุมชน  ดา้นการพฒันาบุคลากร  ด้านการนิเทศ
การศึกษายกเวน้ดา้นการจดับริการเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2) ปัญหาในการบริหารวชิาการ ไดแ้ก่การขาดการประชาสัมพนัธ์ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในนโยบาย
ระดบัต่าง ๆ และไม่ควรรับนกัเรียนมากเกินไป เน่ืองจากอาคารและขนาดของห้องเรียนแออดัและไม่
เพียงพอในบางหอ้งเรียน 

ประกอบ  บุญชู (255 ,น. บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการในการพฒันาวิชาการ
ของวิทยาลยัประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัมหาสารคามทั้ง 9 ดา้น กลุ่ม
ตวัอยา่งคือ ผูบ้ริหารและครูวชิาการในวทิยาลยัจ านวน 294 คน ผลการศึกษา พบวา่  
 1.  ความตอ้งการในการพฒันาวิชาการโดยรวมทุกดา้น และเป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
ยกเวน้ดา้นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความตอ้งการระดบัมากท่ีสุด 
 2.  ผูบ้ริหารและครูวชิาการ มีความตอ้งการพฒันาวิชาการรวมทุกดา้น ในดา้นการเรียนการ
สอน งานวดัผล งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงาน งานส่งเสริมการ
สอน และงานประชุมอบรมทางวิชาการโดยผูบ้ริหารมีความตอ้งการมากกว่าครูวิชาการส่วนงาน
ดา้นส่ือการเรียนการสอนไม่แตกต่างกนั  
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2.2.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
มินุดิน (Minudin 1987 อา้งถึงใน มนตรี ฉายสินธ์ุ 2550, น. 50 ) ไดท้  าการวิจยับทบาททาง

วิชาการของผูบ้ริหารวิทยาลยัรัฐซาบาห์ ในมาเลเซีย ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารเป็นหลกัใน
การประเมินผลโครงการวิทยาลยัสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานมีการศึกษาและประสบการณ์เพิ่มข้ึน ก าหนด
วตัถูประสงค์ของวิทยาลยัอยา่งชดัเจน ควบคุมโครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งหมดของวิทยาลยั สอน
ในระดบัขั้นรู้และเขา้ใจกฎขอ้บงัคบัในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ 

กูดฮาร์ด (Goodhart 1991 อา้งถึงใน  จนัทร์เพ็ญ อศูรย ์2551, น. 42) ไดท้  าการศึกษา
ลกัษณะของวิทยาลยัในระดบัมธัยมศึกษาของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นวิชาการ ซ่ึงท าการวิเคราะห์
โดยศึกษาผลผลิตทางการศึกษาของวิทยาลยัมธัยมศึกษาในผลสัมฤทธ์ิด้านวิชาการ ความส าเร็จใน
วิทยาลยัและประสิทธิภาพของการวดัผล จากผลการวิจยัพบว่า ความเป็นผูน้ าในการจดัองค์กรของ
ผูบ้ริหาร ความมีคุณธรรม จริยธรรมของครูปฏิบติัการสอนและความเป็นหน่ึงเดียวของสถานศึกษา มี
ความสัมพนัธ์ต่อความมีประสิทธิภาพของวิทยาลยั และส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพซ่ึงกนัและกนั 

โนลเต (Noite 1966 อา้งถึงใน มนสันนัท์  เหิรอดิศยั 2550, น. 66 ) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติ
กรรมการบริหารวิชาการโดยสอบถามผูบ้ริหารการศึกษาทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าพฤติกรรมท่ี
ท าให้การบริหารวิชาการมีสมรรถภาพสูง เน่ืองจากการส่งเสริมให้ครูมีความสามารถเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่
ส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคนิคการสอนหลายวธีิ ใหค้ณะครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการอบรม สาธิต
วิธีสอน อภิปรายปัญหาการสอนในท่ีประชุมให้ครูในวิทยาลยัสับเปล่ียนกนัเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกต
การสอนจดัหาวทิยากรมาช่วยในการประชุมเชิงปฏิบติัการและการประชุมเก่ียวกบัปัญหาการสอนการ
ประเมินผลและการติดตามผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ การประชุมปรึกษาและสาธิตการสอน การจดั
ปฐมนิเทศครูใหม่ หาวิธีวิจารณ์งานของครูแบบติเพื่อก่อโดยไม่ให้เสียก าลงัใจให้ครูมีเวลาพอส าหรับ
การเขา้ร่วมประชุมอภิปรายปัญหาการสอน ให้ครูมีส่วนร่วมในการเลือกโสตทศันวสัดุและอุปกรณ์
การสอน จดัใหค้รูไดรั้บการอบรมความรู้เก่ียวกบัวิชาการ ส่งเสริมให้ครูอ่านหนงัสือและบทความเพื่อ
ปรับปรุงเทคนิคการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้โครงการ ประชุมครูเพื่อประเมินผลการเยี่ยมห้องเรียน การ
จ่ายค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าท่ีพกัใหแ้ก่ครูท่ีไปประชุมอบรมทางวิชาการ 

แอกที (Agthe 1980, น. 307) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้บทบาทหนา้ท่ีของครูใหญ่
และครูในวชิาการ ผลการวจิยัพบวา่ 

1.  ครูใหญ่และครูยอมรับวา่งานปรับปรุงการเรียนการสอนตอ้งท าเป็นคณะ 
2.  ครูใหญ่ท าหนา้ท่ีในการบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ มากเกินไป ควรให้ความส าคญัในการ

นิเทศการศึกษามากข้ึน 

DPU



54 
 

3.  ครูมีความคิดเห็นว่า โครงการสอนของอ าเภอมีอิทธิพลต่อการใช้หลักสูตรใน
วทิยาลยั 

4.  นวตักรรมและเทคโนโลยี มีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงบทบาทของครูใหญ่จากผู ้
สั่งการมาเป็นผูป้ระสานงาน และมีการท างานเป็นคณะมากข้ึน 

ปาร์เกอร์ Parker 1986  (อา้งถึงใน อุดร  แผพ่ร 2544, น. 33 ) ไดท้  าการศึกษเปรียบเทียบ 
การตดัสินใจสั่งการแบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วมโดยใช้แบบการตดัสินใจตามแนวคิด
ของ ฟูรมแ์ละเยลตนั (Vroom and Yetton) กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยผูบ้ริหารในวิทยาลยั จ  านวน 
108 คน ปรากฏว่าผูบ้ริหารร้อยละ 74 เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสั่งการและ
ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 

1.  การตดัสินใจสั่งการของผูบ้ริหารวิทยาลยัไม่ยึดแบบใดแบบหน่ึงตายตวั  แต่จะปรับ
ไปตามสถานการณ์ 

2.  การเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ผูบ้ริหารจะ 
ไม่ค  านึงถึงอาย ุ ประสบการณ์  เพศ  สาขาวชิาหรือการอยูร่่วมสถาบนัเดียวกนั 

3.  ผูบ้ริหารเพศหญิงและเพศชายใชแ้บบการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สรุปไดว้่า 

การบริหารวิชาการ งานด้านต่าง ๆ ทั้ง  7 ด้าน มีความส าคญัสัมพนัธ์กนัในทุก ๆ ด้านแต่ด้านท่ีมี
ความส าคญัท่ีตอ้งสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดคือ ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ดา้นการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดา้นการวดัและประเมินผล ถือ
ได้ว่าเป็นงานหลกัของวิทยาลยั คุณภาพของวิทยาลยัจะดีเพียงใดข้ึนอยู่กบัการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัย หากครูมีคุณภาพและมีการบริหารจัดการ การด าเนินงานทางวิชาการท่ีดี คุณภาพของ
การศึกษาก็ย่อมจะเกิดข้ึนแก่นักเรียนโดยตรง การท่ีครูจะด าเนินงานทางด้านวิชาการให้เป็นไปดว้ย
ความราบร่ืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะตอ้งไดรั้บความร่วมมือ สนบัสนุน ร่วมคิด ร่วม
ท า จากคณะครูและผูบ้ริหาร อนัเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจ และความมัน่ใจในการปฏิบติังานของฝ่าย
วชิาการใหเ้ป็นไปดว้ยดี 
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บทที ่ 3 
วธีิการด าเนินศึกษา 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการบริหารงานวชิาการของครู-อาจารย ์วทิยาลยั

เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  ประชากร 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 

3.1  ประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  คือ ผูบ้ริหาร และครูสายปฏิบติัการสอนของวิทยาลยั

เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์  ปีการศึกษา  2556  จ  านวน 50 คน โดยวธีิเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามของมนสันนัท์  เหิรอดิศยั (2550 : ภาคผนวก ก) มาปรับปรุง และ
แกไ้ขเพิ่มใหม่ ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
 ตอนท่ี   1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  

อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน โดยมีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (check list) 
 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครู-อาจารย์เก่ียวกับการ

บริหารงานวิชาการของครู-อาจารย ์วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น รวม
ทั้งหมด จ านวน 60 ขอ้ มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ จ านวน      8  ขอ้ 
2.  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  จ านวน    18  ขอ้ 
3.  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน  จ านวน      9  ขอ้ 
4.  ดา้นการวดัผลประเมินผล   จ านวน    10  ขอ้ 
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5.  ดา้นห้องสมุด    จ านวน      6  ขอ้ 
6.  ดา้นการนิเทศการสอน   จ านวน      5  ขอ้ 
7.  ดา้นการประชุมอบรมทางวชิาการ  จ านวน      4  ขอ้ 
รวมแบบสอบถามทั้งส้ิน จ านวน 60 ขอ้ เป็นแบบสอบถามโดยใชแ้บบมาตรประมาณ

ค่า (rating scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิอร์ท (Liker) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั (ระวีวรรณ ชินนะตระกูล 
2540, น.123) โดยก าหนดเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถาม การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
ดงัน้ี 

5   หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก 
3   หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2   หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1   หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 

3.2  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามขั้นตอน 

ดงัน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิชาการของ

วทิยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เพื่อน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบโครงสร้างของ
แบบสอบถาม 

2. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เน้ือหา ก าหนดกรอบแนวคิดเร่ืองการบริหารงานวิชาการของ
วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์  

3. สร้างแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามของมนสันนัท ์เหิรอดิศยั (2550 : ภาคผนวก ก) 
มาปรับปรุงแกไ้ขใหม่เพื่อให้ตรงกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการ แลว้น าฉบบัร่างเสนอต่อกรรมการควบคุม
สารนิพนธ์ เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรุงให้ถูกตอ้งเหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงค ์
ของการศึกษา 
 
3.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดับ
ขั้นตอนดงัน้ี 
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 1.  ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามไปส่งให้กบัครูวิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จ านวน 50 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2.  ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาน ามาวเิคราะห์ดงัน้ี 
1.  ข้อมูลท่ีได้รับจากตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงค่าความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
2.  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของ

ครู-อาจารย ์วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

3.  ใชเ้กณฑ์การแปลผล การมีส่วนร่วมจากระดบัคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด  2535,น.100) 
ดงัน้ี 

4.50   –   5.00  หมายถึง     มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.50   –   4.49  หมายถึง     มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
2.50   –   3.49 หมายถึง     มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50   –   2.49     หมายถึง     มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00   –   1.49    หมายถึง     มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
   การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey  Research)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของครูอาจารย์ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการของครู  อาจารย์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ส านักงานเขตหลักส่ี สังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู ้ศึกษาเสนอผล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั  ดงัน้ี                

4.1  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2  ขั้นตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 

ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม 
 
4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

   เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการส่ือความหมายของขอ้มูล  ผูศึ้กษาได้ก าหนด
ความหมายของสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 

X   แทน     ค่าเฉล่ีย 
S.D.       แทน     ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Percentage) แทน  ค่าร้อยละ 

  
4.2  ข้ันตอนในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาน าเสนอขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารวิชาการของครู อาจารย ์วิทยาลยั

เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ ส านกังานเขตหลกัส่ี สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม และรายดา้น  
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4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตามเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และหมวดวชิา / กลุ่มสาระวชิาท่ีสอน ดงัตารางท่ี 4.1  
 

ตารางที ่4.1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

                ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ     
ชาย 16 32.00 
หญิง 34 68.00 

                รวม 50 100.00 

อายุ    
ต ่ากวา่ 30 ปี 12 24.00 
31 – 40 ปี 24 48.00 
41 – 50 ปี 6 12.00 
50 ปีข้ึนไป 8 16.00 

                รวม 50 100.00 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 33 66.00 
ปริญญาโท 17 34.00 
ปริญญาเอก 0 0.00 

                รวม 50 100.00 

ประสบการณ์ท างาน    
นอ้ยกวา่ 10 ปี 17 34.00 
11 – 20 ปี 23 46.00 
21 – 30 ปี 6 12.00 
มากกวา่ 30 ปี 4 8.00 

                รวม 50 100.00 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

                ข้อมูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

หมวดวชิา / กลุ่มสาระวชิาทีส่อน 
สามญั 10 20.00 
การบญัชี 11 22.00 
การตลาด 12 24.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 30.00 
ช่างยนต ์ 2 4.00 
เทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณิชย ์  0     0 

                รวม 50 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.1   พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  

32.00   และเพศหญิง   จ  านวน  34  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.00 อายุต  ่ากวา่ 30 ปี จ  านวน 12 คน         
คิดเป็นร้อยละ 24.00 อายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 อายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และอายุ 50 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66.00 ปริญญาโท จ านวน 17 คน คิดเป็น 
ร้อยละ  34.00 ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 
ประสบการณ์ท างาน 11 – 20 ปี จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ประสบการณ์ท างาน 21 – 30 ปี 
จ  านวน 6 คิดเป็นร้อยละ 12.00 และประสบการท างานมากกวา่ 30 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.00 หมวดวิชาสามญั จ านวน  10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 หมวดวิชาการตลาด จ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.00 หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ 
หมวดวชิาช่างยนต ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัสภาพการบริหารวิชาการของครู อาจารย ์วิทยาลัย
เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ ส านกังานเขตหลกัส่ี สังกดักรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ดา้น โดยภาพรวม และ
รายขอ้ ดงัตารางท่ี 4.2 – 4.8 
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ตารางที่ 4.2  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารวิชาการ ดา้นหลกัสูตรและ 

การน าหลกัสูตรไปใช ้โดยภาพรวม และรายขอ้  
 

 

ด้านหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล อนัดับที่ 
1. จดัใหมี้การวเิคราะห์หลกัสูตร 4.44 .64 มาก 1 
2. จดัให้มีการศึกษาโครงสร้าง / จุดหมายและหลกัการ
ของหลกัสูตรก่อนการสอน 

4.44 .68 มาก 1 

3. พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน 

4.30 .71 มาก 2 

4. มีการประชาสัมพนัธ์การใชห้ลกัสูตรให้บุคลากรและ
ชุมชนไดท้ราบ 

3.92 .78 มาก 4 

5. น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งเหมาะสม 

4.24 .66 มาก 3 

6. ดา้นการน าขอ้มูลไปใช ้ 4.24 .63 มาก 3 
7. มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชนใน
ทอ้งถ่ิน 

3.86 .70 มาก 5 

8. มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 4.24 .69 มาก 3 
รวมเฉลีย่ 4.21 .69 มาก - 

 
จากตารางท่ี  4.2 สรุปได้ว่าด้านหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้  โดยภาพรวมมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  (X  = 4.21)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมาก โดยมี
ระดบัความคิดเห็นสูงสุด 2 ขอ้คือ  จดัให้มีการวิเคราะห์หลกัสูตร และจดัให้มีการศึกษาโครงสร้าง/
จุดหมายและหลกัการของหลกัสูตรก่อนการสอน  ( = 4.44 )  รองลงมาคือ  พฒันาหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชน ( =4.30 ) และขอ้ท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นต ่าสุดคือ มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน ( =3.86 )  
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ตารางที่ 4.3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารวชิาการ ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน โดยภาพรวม และรายขอ้ 

 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D แปลผล อนัดับที่ 
1 มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 4.50 .68 มาก 2 
2 จดัใหมี้โครงการส่งเสริมวชิาการ 4.32 .71 มาก 5 
3 ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจดัการสอนทุกสาขาวชิา 4.38 .67 มาก 4 
4 มีการสอนซ่อมเสริมและบนัทึกการสอนซ่อมเสริม 4.16 .79 มาก 10 
5 มีการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 4.30 .65 มาก 6 
6 จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับการปรับและ

พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ 
4.28 .73 มาก 7 

7 มีการจดัท าแผนการสอนล่วงหนา้ 4.26 .66 มาก 8  
8 มีการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนน าไปใชส้อน 4.24 .69 มาก 9  
9 มีการจัดการเ รียนการสอนโดย เน้นนัก เ รียนเ ป็น

ศูนยก์ลาง 
4.14 .70 มาก 11  

10 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือกาวิชาในแต่ละ
สาขาวชิา 

4.40 .61 มาก 3  

11 มีการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน 4.08 .70 มาก 12  
12 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถของ

นกัเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
4.30 .84 มาก 6  

13 มีการบนัทึกหลงัสอนเพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันาการสอน 4.24 .66 มาก 9 
14 ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกรวนัและประเมินผลตนเองและเพื่อน 4.28 .70 มาก 7 
15 ฝ่ายบริหารและครูผูส้อนร่วมกนัแกปั้ญหาการเรียนการสอน 4.32 .65 มาก 5 
16 ส่งเสริมใหค้รูท าศึกษาในชั้นเรียน 4.54 .54 ดีมาก 1 
17 มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 4.08 .67 มาก 12 
18 จดัให้ครูผูส้อนเขา้รับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
4.24 .66 มาก 9 

 รวมเฉลีย่ 4.28 .68 มาก - 
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จากตารางท่ี  4.3 สรุปไดว้่าดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดบัมาก  ( X  = 4.28)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีระดบั 
ความคิดเห็นสูงสุดคือ  ส่งเสริมให้ครูท าศึกษาในชั้นเรียน ( = 4.54 )  รองลงมาคือ  มีการ 
วางแผนการจัดการเรียนการสอน (  =4.50) และข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นต ่ าสุด คือมีการ 
จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน และมีการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   
( =4.08 )  
 
ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารวชิาการ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ 

ส่ือการสอน โดยภาพรวม และรายขอ้ 
 

 
ด้านวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน 

ระดับความคิดเห็น 
  S.D แปลผล อนัดับที่ 

1 มีการวางแผนพฒันาการจดัท าส่ือการสอน 4.32 .59 มาก 3 
2 จดัใหมี้หอ้งเก็บส่ือการสอนอยา่งเหมาะสม 4.04 .76 มาก 7 
3 จดัระบบยมื – ส่ง ส่ือการสอน 3.94 .79 มาก 8 
4 จดัใหค้รูผูส้อนผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเอง 4.32 .65 มาก 3 
5 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเอง 4.44 .68 มาก 1 
6 จดัหาวสัดุต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการผลิตส่ือของครู 4.12 .75 มาก 6 
7 ส่งเสริมใหค้รูคิดสร้างสรรคส่ื์อใหม่ๆ 4.40 .70 มาก 2 
8 มีการประเมินผลการใชส่ื้อ 4.20 .70 มาก 4 
9 จดัหานวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นมาใช้ใน

การจดัการเรียนการสอน 
4.16 .81 มาก 5 

รวมเฉลีย่ 4.22 0.71 มาก - 

 
จากตารางท่ี  4.4 สรุปไดว้า่ดา้นวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก  ( X  = 4.22)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นสูงสุดคือ  ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเอง ( = 4.44 )  รองลงมาคือ  ส่งเสริมให้
ครูคิดสร้างสรรค์ส่ือใหม่ๆ ( =4.40) และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือ จดัระบบยืม – ส่ง  
ส่ือการสอน ( =3.94 ) 
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารวชิาการ ดา้นการวดัผล 
ประเมินผล โดยภาพรวม และรายขอ้ 

 

ด้านการวดัผลประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D แปลผล อนัดับที่ 
1 จดับุคลากรตรงกับความรู้ความสามารถด้านการ

วดัผลประเมินผล 
4.18 .63 มาก 3 

2 จดัใหมี้การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 4.12 .66 มาก 6 
3 จดัท าคู่มือวดัผลประเมินผลไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 4.30 .62 มาก 1 
4 จดัท าคู่มือวดัผลประเมินผลไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั 4.14 .73 มาก 5 
5 มีการจดัท าเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลด้วย

ตนเอง 
4.06 .68 มาก 7 

6 น าผลการวดัผลประเมินผลนักเรียนไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

4.30 .74 มาก 1 

7 จดัท าสารสนเทศเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลของ
นกัเรียน 

4.18 .75 มาก 3 

8 จัด ให้ มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ข้อสอบในกา รวัด ผล
ประเมินผล 

4.16 .87 มาก 4 

9 มีการจดัท าคลงัขอ้สอบ 4.24 .74 มาก 2 
10 มีการ ติดตามผลการซ่อม เส ริมและประ เ มิน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
4.30 .84 มาก 1 

รวมเฉลีย่ 4.20 0.73 มาก - 

 
จากตารางท่ี  4.5 สรุปไดว้า่ดา้นการวดัผลประเมินผล โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก ( X  = 4.20)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบัความคิดเห็น
สูงสุด 3 ขอ้ คือ มีการติดตามผลการซ่อมเสริมและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน     
น าผลการวดัประเมินผลนกัเรียนไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน และจดัให้มีการวดัผลตาม
สภาพจริง   ( = 4.30 )  รองลงมาคือ  มีการจดัท าคลงัขอ้สอบ (  =4.24) และขอ้ท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นต ่าสุดคือ มีการจดัท าเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลดว้ยตนเอง ( =4.06) 
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ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารวชิาการ ดา้นหอ้งสมุด โดย 
ภาพรวม และรายขอ้ 

 

ด้านห้องสมุด 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D แปลผล อนัดับที่ 
1 จดัหาบุคลากรตรงกบัความรู้ ความสามารถในการ

บริการงานหอ้งสมุด 
4.18 .72 มาก 2 

2 ใหบ้ริการและคน้ควา้อยา่งมีระบบ 4.66 4.14 มาก
ท่ีสุด 

1 

3 จดัท าโครงการ – กิจกรรมส่งเสริมการใชห้อ้งสมุด 3.98 .82 มาก 4 
4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริม

การคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
4.12 .82 มาก 3 

5 จัดให้มีห้องสมุดเคล่ือนท่ีเพื่อส่งเสริมความรู้แก่
นกัเรียน 

3.92 .83 มาก 5 

6 จดัหอ้งสมุดเป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน 3.80 .90 มาก 6 
รวมเฉลีย่ 4.11 1.37 มาก - 

 
จากตารางท่ี  4.6 สรุปไดว้า่ดา้นห้องสมุด โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก      

(X  = 4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นสูงสุด
คือ ให้บริการและคน้ควา้อย่างมีระบบ ( = 4.66 )  รองลงมาคือ  จดัหาบุคลากรตรงกบัความรู้ 
ความสามารถในการบริการงานสมุด (  =4.18) และข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นต ่าสุดคือ จัด
หอ้งสมุดเป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน ( =3.80 ) 
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารวชิาการ ดา้นนิเทศการสอน  
โดยภาพรวม และรายขอ้ 

 

ด้านนิเทศการสอน 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D แปลผล อนัดับที่ 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในวทิยาลยั 4.32 .62 มาก 3 
2 มีการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมนิเทศการสอน

ภายในวทิยาลยัอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง 
4.40 .61 มาก 1 

3 ผู ้นิ เทศและผู ้รับการนิเทศร่วมประชุมปรึกษา
แกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอนร่วมกนั 

4.30 .65 มาก 4 

4 มีการบนัทึกผลการนิเทศการสอนไวเ้ป็นหลกัฐาน 4.36 .63 มาก 2 
5 มีการน าผลการนิเทศมาสอนปรับปรุงการเรียนการสอน 4.28 .64 มาก 5 

รวมเฉลีย่ 4.33 .63 มาก - 

 
จากตารางท่ี  4.7 สรุปไดว้า่ดา้นนิเทศการสอน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

มาก  (X  = 4.33)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็น
สูงสุดคือ  มีการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศการสอนภายในวิทยาลยัอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง     ( = 4.40 )  รองลงมาคือ  มีการบนัทึกผลการนิเทศการสอนไวเ้ป็นหลกัฐาน (  =4.36) 
และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือ มีการน าผลการนิเทศการสอนปรับปรุงการเรียนการสอน ( =4.28) 
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ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารวชิาการ ดา้นการประชุม 
อบรมทางวชิาการ โดยภาพรวม และรายขอ้ 

 

ด้านการประชุมอบรมทางวชิาการ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D แปลผล อนัดับที่ 
1 จดัประชุมสัมมนาเก่ียวกบัวชิาการใหก้บับุคลากร 4.40 .81 มาก 1 
2 จัดให้มีการประชุมแลกเปล่ียนเก่ียวกับวิชาการ

ระหวา่งครูผูส้อน 
4.24 .74 มาก 2 

3 จดัให้มีการพฒันาครูผูส้อนโดยเขา้รับการอบรม/ศึกษาดู
งาน 

4.40 .64 มาก 1 

4 จดัสวสัดิการส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาต่อ 4.24 .63 มาก 2 
รวมเฉลีย่ 4.24 .71 มาก - 

 
จากตารางท่ี  4.8 สรุปไดว้่าดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ  โดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.24)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมีระดบั
ความคิดเห็นสูงสุด 2 ข้อ คือ  จดัประชุมสัมมนาเก่ียวกับวิชาการให้กับบุคลากร และจดัให ้
มีการพฒันาครูผูส้อนโดยเขา้รับการอบรม / ศึกษาดูงาน ( = 4.40)  ความคิดเห็นรองลงมามี 2 ขอ้ 
คือ  จดัให้มีการประชุมแลกเปล่ียนเก่ียวกบัวิชาการระหวา่งครูผูส้อน และจดัสวสัดิการส่งเสริมให้
บุคลากรศึกษาต่อ ( =4.24)  
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บทที ่  
สรุป  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษา  เ ร่ืองการบริหารงานวิชาการของครู -อาจารย์ วิทยาลัย เทคโนโลยี

รัตนโกสินทร์ ส านักงานเขตหลัก ส่ี  สังกัดกรุง เทพมหานคร มีว ัตถุประสงค์  เพื่อ ศึกษา 
การบริหารงานวิชาการของครู -อาจารย์ และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ 
การบริหารงานวิชาการของครู – อาจารย ์วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยกลุ่มประชากร 
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือผู ้บริหารและ ครูสายปฏิบัติการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา  2555  จ  านวน 50 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั
การบริหารวิชางานการของวิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ใน 7 ดา้น คือ 1) ดา้นหลกัสูตรและ
การน าหลกัสูตรไปใช้ 2) ด้านการจดัการเรียนการสอน 3) ด้านวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน   
4) ดา้นการวดัผลประเมินผล  5) ดา้นห้องสมุด  6) ดา้นการนิเทศการศึกษา  และ 7) ดา้นการประชุม
อบรมทางวิชาการ มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  มีค่าความเช่ือมั่น 
ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั .95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา  พบว่า การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาของครู-อาจารย์วิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ดา้นการนิเทศการสอน ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นการประชุมอบรมทาง
วชิาการ มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการจดัการเรียนการสอน มีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นหลกัสูตร
และการน าหลกัสูตรไปใช ้มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการวดัผลประเมินผล มีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านห้องสมุด มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  โดยมี
รายละเอียดของผลการศึกษาในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
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1.  ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้โดยรวมครู-อาจารยมี์ระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัความคิดเห็นสูงสุด 2 ขอ้คือ จดัให้มีการวิเคราะห์หลกัสูตร 
และจดัใหมี้การศึกษาโครงสร้าง/จุดหมายและหลกัการของหลกัสูตรก่อนการสอน อยูใ่นระดบัมาก 
ความคิดเห็นรองลงมาคือ พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
ชุมชน และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือดา้น มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชน
ในทอ้งถ่ิน 

2.  ด้านการจดัการเรียนการสอน โดยรวมครู-อาจารยมี์ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีระดบัความคิดเห็นขอ้ส่งเสริมให้ครูท าศึกษาในชั้นเรียน อยู่ใน
ระดบัมาก ความคิดเห็นรองลงมาคือ มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน และขอ้ท่ีมีระดับความ
คิดเห็นต ่าสุดคือ มีการจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน และมีการวิเคราะห์ผูเ้รียน 
เป็นรายบุคคล 

3.  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน โดยรวมครู-อาจารยมี์ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีระดบัความคิดเห็นสูงสุด 3 ขอ้ คือ มีการติดตามผลการซ่อม
เสริมและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน น าผลการวดัประเมินผลนักเรียนไปใช ้
ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และจัดให้มีการว ัดผลตามสภาพจริง  อยู่ในระดับมาก  
ความคิดเห็นรองลงมาคือ มีการจดัท าคลงัขอ้สอบ และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือ มีการจดัท า
เคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลดว้ยตนเอง 

4.  ดา้นการวดัผลประเมินผล โดยรวมครู-อาจารยมี์ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัความคิดเห็นสูงสุด 3 ขอ้ คือ มีการติดตามผลการซ่อมเสริม
และประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน น าผลการวดัประเมินผลนักเรียนไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และจดัให้มีการวดัผลตามสภาพจริงให้บริการและคน้ควา้อยา่งมีระบบ 
อยูใ่นระดบัมาก ความคิดเห็นรองลงมาคือ มีการจดัท าคลงัขอ้สอบ และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็น
ต ่าสุดคือ มีการจดัท าเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลดว้ยตนเอง 

5.  ดา้นหอ้งสมุด โดยรวมครู-อาจารยมี์ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ ให้บริการและคน้ควา้อยา่งมีระบบอยูใ่นระดบัมาก 
ความคิดเห็นรองลงมาคือ จดัหาบุคลากรตรงกบัความรู้ ความสามารถในการบริการงานสมุด และ
ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือจดัหอ้งสมุดเป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน 

6. ดา้นการนิเทศการศึกษา โดยรวมครู-อาจารยมี์ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัความคิดเห็นสูงสุดคือ มีการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมการ
นิเทศการสอนภายในวิทยาลยัอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง อยูใ่นระดบัมาก ความคิดเห็นรองลงมาคือ มี
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การบนัทึกผลการนิเทศการสอนไวเ้ป็นหลกัฐาน และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นต ่าสุดคือมีการน าผล
การนิเทศการสอนปรับปรุงการเรียนการสอน 

7. ดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ โดยรวมครู-อาจารยมี์ระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่ามีระดบัความคิดเห็นสูงสุด 2 ขอ้คือ จดัประชุมสัมมนา
เก่ียวกบัวชิาการใหก้บับุคลากร และจดัใหมี้การพฒันาครูผูส้อนโดยเขา้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน อยู่
ในระดบัมาก ความคิดเห็นรองลงมามี 2 ขอ้คือ จดัให้มีการประชุมแลกเปล่ียนเก่ียวกบัวิชาการ
ระหวา่งครูผูส้อน และจดัสวสัดิการส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาต่อ 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการครู-อาจารย ์วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการบริหารงานในสถานศึกษามีการปรับเปล่ียนระบบการ
บริหารให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยเนน้การกระจายอ านาจหนา้ท่ีและปรับโครงสร้างการ
บริหารวิชาการสถานศึกษา  ตามแผนพฒันาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (2551, น.31)  ท่ีไดก้ระจายอ านาจให้สถานศึกษาเป็นฐานในการบริหารงานดา้น
ต่างๆ  และการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542  ซ่ึงสมาชิก
จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบในการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั  เป้าหมายนั้นทุกคนรับรู้ 
เขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการก าหนด หรือตั้งข้ึนมา บทบาทเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งพิจารณาว่าใครท า
หน้าท่ีอะไรเพื่อจะได้ท าให้ส าเร็จ โดยสมาชิกจะตอ้งมีการก าหนดว่าใครเป็นผูท้  าหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจ จะตดัสินใจอย่างไร  และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของสมาชิกหรือไม่เพียงใด ส่ิง
ต่างๆ เหล่าน้ีจะถูกก าหนดไวอ้ยา่งเป็นหลกัการ การติดต่อส่ือสารจะเปิดโอกาสให้สมาชิกส่ือสาร
อยา่งอิสระ สามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานจะท าใหส้มาชิกรู้สึกวา่ตนเองมีค่า การประชุม
สมาชิกมีส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อการแก้ปัญหาทุกคนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารความ
เคล่ือนไหวของการท างานร่วมกัน และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภาวะผู ้น า 
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเปิดใจกวา้งในการรับขอ้มูลยอ้นกลบั และพร้อมสนบัสนุนสมาชิกในการน าของ
สมาชิก  ประการสุดทา้ยคือความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก การท างานร่วมกนัมีความเป็นเอกลกัษณ์  
มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวระหวา่งสมาชิกและทุกคนให้การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ส่งผลให้ทุก
ฝ่ายตอ้งตระหนกัในหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบ  ความร่วมมือ  ร่วมใจและการมีส่วนร่วมของทุกคนใน
สถานศึกษาท่ีท าให้บรรลุตามเป้าหมายการจดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ผูศึ้กษาไดน้ าผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีประเด็นส าคญั และสามารถน ามาอภิปรายแยกเป็นรายดา้นได ้ดั้งน้ี 

DPU



71 
 

1. ด้านหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
วิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์  จึงไดมี้การประชุมช้ีแจง และวางแผนในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจะช่วยให้นกัเรียน-นกัศึกษาไดแ้สดงออกถึงความสามารถของตนเอง 
นอกจากนั้นแล้วอาจจะเน่ืองมาจากการท่ีสถานศึกษาได้จดักิจกรรมตามนโยบายของผูบ้ริหารซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และความตอ้งการของทอ้งถ่ินเป็นส าคญั และยงัตอ้งค านึงถึง
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง จึงได้มีการประชุมเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจ
เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการในการจดักิจกรรม รวมทั้งการจดัท าแผนงานและปฏิทินการจดั
กิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทในดา้นการจดัการเรียนการสอน เป็นผูน้ าทางดา้น
วิชาการ ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา สามารถน าเทคนิค
ต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ทนัสมยักบัการเปล่ียนแปลง และความเจริญกา้วหน้าทาง
สังคม การบริหารหลกัสูตรจึงเป็นหัวใจส าคญัในการจดัการศึกษาโดยตรง เพราะถ้าหากว่าการจดั
หลักสูตรการเรียนการสอนไม่ตรงกับบริบทของสถานศึกษาแล้วนั้น นักเรียน-นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาออกไปก็จะไม่มีคุณภาพ สถานศึกษาก็จะขาดศกัยภาพ 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเพราะวิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ มีการส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการสอนในแต่ละหมวดวิชาในทุกๆ สัปดาห์ มีการเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีการจดัการเรียนการสอนให้นักเรียน-นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น และมีการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วย นอกจากน้ีทางสถานศึกษายงัมีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
ห้องสมุด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษาค้นควา้และเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีความ
เหมาะสมกับความตอ้งการของนักเรียน-นักศึกษาในยุคปัจจุบนั และท่ีส าคญัการจดัการศึกษาใน
ปัจจุบนัควรจะมีความสอดคลอ้งและเป็นไปตามพระราชบญัญติัทางการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา 2545, น.12 ) ในเร่ืองของ
การจดัการศึกษาโดยให้เป็นแบบเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดว้ยการให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลงานการศึกษาของจันทร์เพ็ญ อศูรย ์             
(2551 : บทคดัยอ่) ท่ีไดมี้การศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารวิชาการในโรงเรียนอยูเ่ยน็วิทยา 
สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการศึกษา พบว่ามีการบริหาร
วิชาการดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังาน
ศึกษาของ ศิริพรรณ์ จินดาทอง (2540 : บทคดัยอ่) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
บริหารวิชาการของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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กาญจนบุรีตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู ผลการศึกษา พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู
มีความคิดเห็นในดา้นการบริหารการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการ
สอน อยูใ่นระดบัมากเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา
สนบัสนุนส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเองและส่งเสริมให้ครูคิดสร้างสรรคส่ื์อใหม่ ๆ อีก
ทั้ งยงัจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนได้ผลตามจุดมุ่งหมาย ซ่ึง
สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2534 , น.95) ท่ีได้กล่าวถึงส่ือการสอนและการเลือกใช้ไว้ว่า 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของกิจกรรมการเรียนการสอนมีอยู่ 3 ประการ คือ ผูส้อน ผูเ้รียน และส่ือการ
เรียนการสอน ในปัจจุบนัจะพบว่ามีการใช้ส่ือการเรียนการสอนมากมายหลายชนิด เพราะเป็นท่ี
ยอมรับในคุณค่าท่ีช่วยให้ครูสอนได้สนุกและมีประสิทธิภาพเน่ืองจากส่ือการเรียนการสอนท า
หนา้ท่ีเป็นตวักลางช่วยในการให้ขอ้มูลความรู้ หรือส่ิงบอกกล่าวแก่ผูเ้รียน การใช้ส่ือการเรียนการ
สอนใหไ้ดผ้ล ครูจะตอ้งเลือกให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เน้ือหา และกิจกรรมของบทเรียน อีกทั้ง
ยงัตอ้งใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่าอีกดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบักิติมา ปรีดีดิลก (2536,น.69) ท่ีกล่าววา่ 
งานวสัดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งจดัหา 
และบริการอย่างเพียงพอส าหรับการส่งเสริม และสนบัสนุนให้ครูผลิตส่ือใช้ในการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งบ ารุงรักษาส่ือได้อย่างเหมาะสมคุม้ค่า มีการแสวงหาวิทยากรในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการ
คิดคน้สร้างสรรคน์วตักรรมทางการเรียนการสอน มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
จะตอ้งมีการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

4. ดา้นการวดัผลประเมินผล ครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการวิทยาลยั
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า วิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ ไดมี้การจดัอบรม ประชุมช้ีแจงให้ครูไดรั้บความรู้ และเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบวิธีการวดั
และประเมินผล มีการส่งเสริมให้ครูได้ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียน เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน มีการสนบัสนุนให้ครู-อาจารย ์วิเคราะห์เน้ือหาวิชา แบบทดสอบ เพื่อน ามา
จดัท าเป็นแบบทดสอบมาตรฐานมีการก าหนดให้แต่ละหมวดวิชาไดส้รุปผลการเรียน บอกถึงสาเหตุ 
ปัญหา และอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน เพื่อท าการวิเคราะห์เน้ือหาวิชาและน าแบบทดสอบ
มาตรฐานท่ีสร้างไวส่้งฝ่ายวิชาการเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา  อาจารยท่ี์ปรึกษาจะสรุปผลการเรียนของทุก 
ๆ ภาคเรียน   เน่ืองมาจากกระแสแห่งการปฏิรูปการศึกษา ถือวา่การเปล่ียนแปลงแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอน โดยมีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คอยควบคุม ดูแล และก ากบั ซ่ึงเป็น
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เร่ืองท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษามิอาจหลีกเล่ียงได ้จะตอ้งคอยเอาใจใส่ ส่งเสริม สนบัสนุนครูให้ด าเนินการ
ดา้นการวดัและประเมินผลอย่างถูกตอ้งและจริงจงั มีการสนบัสนุนให้ครูสร้างเคร่ืองมือการวดัและ
ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ มีการพฒันาระบบการนิเทศ ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและตวับ่งช้ี 

5. ด้านห้องสมุด ครู-อาจารยมี์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการวิทยาลยั
เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนส่งเสริม
ให้ นกัเรียน – นกัศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะนกัเรียน – นกัศึกษา จะไดมี้การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระดบัวิทยาลยั หรือในระดบัมหาวิทยาลยัก็ตาม ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ตอ้งใหค้วามส าคญัในอนัดบัตน้ๆ ทางโรงเรียนและผูบ้ริหารควรตอ้งให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี โดย
จะตอ้งร่วมมือกนัส่งเสริมพฒันา และ สนับสนุนงานห้องสมุดร่วมกบับรรณารักษ์ รวมไปถึงเร่ือง 
อาคารสถานท่ี ส่ือ และ อุปกรณ์ต่างๆในห้องสมุดด้วย เม่ือผู ้บริหาร หรือผู ้จ ัดการศึกษาเห็น
ความส าคญัแลว้   ก็ตอ้งระดมสมองว่าจะจดัการอย่างไรให้ห้องสมุดบรรลุวตัถุประสงค์ และลงมือ
ปฏิบติัเตม็ท่ีตามศกัยภาพ 

6. ดา้นการนิเทศการศึกษา ครู-อาจารยมี์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ
วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะทางวิทยาลยัเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา และท าการนิเทศการสอน
ภายในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง และมีการบนัทึกผลการนิเทศไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อ
น าผลจากการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้ครูได้
มีส่วนร่วมในการนิเทศการสอนของเพื่อนครู และเห็นขอ้บกพร่องของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอ า
ภา บุญช่วย (2537, น.111) ท่ีกล่าววา่ การนิเทศการสอนช่วยให้ทราบถึงสภาพปัจจุบนั ปัญหาและ
ความตอ้งการของสถานศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันางานบริหารและวิชาการ เช่น 
การก าหนดทางเลือก การสร้างส่ือและเคร่ืองมือการเรียนการสอนให้เหมาะสมของทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมในทอ้งถ่ิน และยงัสอดคล้องกบักิติมา ปรีดีดิลก (2532, น.3) ท่ีกล่าวว่า การนิเทศ 
การสอนเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในระบบการศึกษา แมว้่าเราสามารถหาครูท่ีมีความรู้ความสามารถ
เขา้มาท าการสอนในโรงเรียน ทั้งน้ีเพราะในปัจจุบนัโลกไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เป็นผลให้
มีการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ตามมา เช่น หลกัสูตรเน้ือหาวิธีการสอนและมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ท่ีน ามาใช้ทางการศึกษา แม้ว่าครูจะมีประสบการณ์ในการสอนหลายปี แต่มกัไม่ทนัต่อความ
เจริญกา้วหนา้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จ าเป็นท่ีจะใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ แมก้ระนั้นยงัมีอุปสรรค
และปัญหาในด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าหลกัสูตรใหม่ไปใช้ในระยะแรก 
วิธีการท่ีช่วยให้ครูลดปัญหาต่างๆ ลงได้ก็โดยการจดันิเทศ และติดตามผลการใช้หลักสูตรของ
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ผูบ้ริหารอยา่งสม ่าเสมอและจริงจงั แต่ยงัมีผูเ้ขา้ใจวา่งานนิเทศการเรียน การสอนควรจะเป็นหนา้ท่ี
ของศึกษานิเทศกเ์ท่านั้น ท่ีจริงแลว้ครูใหญ่หรือผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดใน
สถานศึกษาในการใหค้  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอน 

7. ดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ ครู-อาจารย ์มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
วิชาการสถานศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีความคิดเห็นวา่สถานศึกษาจดัให้มีการ
พฒันาครูโดยเขา้รับการอบรม / ศึกษาดูงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะทางสถานศึกษาจดัให้
มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (2551:31)โดยมีการส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ
ของตนเองในดา้นต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ท าให้ครูมีความรู้ความสามารถและส่งผลถึงการเรียนการ
สอนท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรุ่ง แกว้แดง (2528:210) ท่ีกล่าววา่ การประชุมอบรมทางวิชาการนั้น เป็น
การเชิญครูมาพบปะเพื่อทราบแนวทางและขอ้ตกลงในการท างานร่วมกนั และในขณะเดียวกนัก็จะ
ได้น าความรู้ใหม่หรือวิธีการใหม่ ๆ มาเผยแพร่ให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบั วิน เช้ือโพธ์ิหกั (2537:23)  ท่ีกล่าววา่ การ
ฝึกอบรม เป็นกระบวนการพฒันาบุคลากรอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใหแ้ก่องคก์ร ท าใหป้ระสบผลส าเร็จในการบริหารทั้งยงัเป็นการช่วยแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย ดังนั้ นการฝึกอบรมจึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยให้บุคลากรมี
สมรรถภาพในการท างานเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานโดยส่วนรวม ส่วนดา้นการจดัสวสัดิการ
ส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาต่อท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั แต่มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดใน
ดา้นน้ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัสวสัดิการให้บุคลากรศึกษาต่อนั้นตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง 
และตอ้งใชง้บประมาณอย่างต่อเน่ืองซ่ึงทางโรงเรียนไม่สามารถเป็นผูต้ดัสินใจดว้ยตนเองได ้ส่วน
ใหญ่จะเป็นทุนสนบัสนุนการศึกษาจากส านกัการศึกษากรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงท าให้ครูมีความ
คิดเห็นว่าตนเองร่วมการบริหารงานวิชาการในด้านน้ีน้อยกว่ารายการอ่ืนๆ ในด้านการประชุม
อบรมทางวชิาการ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า ความคิดเห็นของครู-อาจารย์เก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ โดยรวมและแยกเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก แสดง
ให้เห็นวา่ การบริหารวิชาการของวิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งน้ี อาจจะเป็น
เพราะว่า ในวิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ไดด้ าเนินการบริหารวิชาการในดา้นการจดัการเรียน
การสอน การวางแผนงาน มีการบริหารวิชาการอยา่งเป็นระบบ และให้เปิดโอกาสให้ครู-อาจารย ์ได้
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมบริหารวชิาการโรงเรียน  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของครู -อาจารย์
วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์  ท าใหไ้ดแ้นวทางในการด าเนินงานซ่ึงผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการบริหารวิชาการ  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
ดงัน้ี 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใช ้   
1. ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ผูบ้ริหารควรจะก าหนดให้มีการมีหลกัสูตร

ทอ้งถ่ินตามความต้องการของชุมชนในทอ้งถ่ิน และมีการประชาสัมพนัธ์การใช้หลกัสูตรให้
บุคลากรและชุมชนไดท้ราบ 

2. ด้านการจดัการเรียนการสอน ในการจดัการเรียนการสอน ครูควรเปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน นอกจากน้ียงัควรจดัให้มีการประชุม
ปฏิบติัการเก่ียวกบัการปรับและพฒันาแผนการสอนของครู 

3. ดา้นวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน ผูบ้ริหารควรจดัให้มีระบบยืม – ส่ง ส่ือการสอน และ
ควรจดัให้มีห้องเก็บส่ือการสอนอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นการตรวจเช็คส่ือการสอนให้อยูใ่นสภาพดี 
และไม่สูญหาย ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน 

4. ดา้นการวดัผลประเมินผล ผูบ้ริหารควรจดัให้มีการวดัผลก่อนเรียน – หลงัเรียน เพื่อ
วดัพฒันาการทางการเรียน และมีการจดัท าคลงัขอ้สอบอยา่งเป็นระบบ 

5. ด้านห้องสมุด พฒันาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดออนไลน์มากข้ึน สามารถสืบค้น
ขอ้มูลไดบ้นอินเตอร์เน็ต และสนบัสนุนให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ท่ีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะ
วนเวียนมาใช้ได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัควรจัดห้องสมุดเป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน  

6. ด้านการนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารควรให้ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศร่วมประชุม
ปรึกษาแกปั้ญหาดา้นการเรียนการสอนร่วมกนั เพื่อส่งผลถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีดี 

7. ดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ ผูบ้ริหารควรจดัสวสัดิการส่งเสริมให้บุคลากร
ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์  
2. ควรด าเนินการศึกษาหรือท าวิจยัทุกๆ ปีการศึกษาเพื่อน าผลการศึกษาหรือการวิจยัมา

ปรับปรุงการบริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
 

เร่ือง  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ส านกังานเขต
หลกัส่ี  สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

ค าช้ีแจง 

1.  แบบสอบถามฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู-
อาจารยว์ทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 

2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ 
ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน 

การบริหารวิชาการครู-อาจารยว์ิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ มี 7 ดา้น ดงัน้ีคือ 1)ดา้นหลกัสูตร
และการน าหลกัสูตรไปใช ้2)ดา้นการจดัการเรียนการสอน 3)ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน 4)ดา้น
การวดัผลประเมินผล 5)ดา้นห้องสมุด 6)ดา้นการนิเทศการสอน 7)ดา้นการประชุมอบรมทางวิชาการ
 3. โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้นทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน ผลจากแบบสอบถาม
จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตวัท่าน 

4.  ข้อมูลจากแบบสอบถามน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์
คณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารวิชาการของวิทยาลัย
เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ ต่อไป 

 
 
 

ขอบพระคุณอยา่งสูง 
    นายรัฐสยาม     วงษย์ี ่   

                                                        วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
 

เร่ือง  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ส านกังานเขต
หลกัส่ี  สังกดักรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ 1   สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน � หนา้ขอ้ความท่ีตรงตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ 

 1.   ชาย           2.   หญิง 
 
2. อาย ุ  

 1.    ต ่ากวา่ 30 ปี              
 2.    31 – 40 ปี 
 3.    41 – 50 ปี                       
 4.    50ปี ข้ึนไป 

 
3. ระดบัการศึกษา 
 1.   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า        2.    ปริญญาโท  3.    ปริญญาเอก 

 
4. ประสบการณ์ท างาน 

1.     นอ้ยกวา่ 10 ปี      
2.     11 – 20 ปี     

3.     21 – 30 ปี     
4.     มากกวา่ 30 ปี  
   

5. หมวดวชิา / กลุ่มสาระวชิาท่ีสอน. 
1.     สามญั    5.     ช่างยนต ์   

2.     การบญัชี  6.     เทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณิชย ์   
3.     การตลาด     
4.     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
 

เร่ือง   การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ส านกังานเขต
หลกัส่ี  สังกดักรุงเทพมหานคร 
 
ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
   แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาความคิดเห็นของครู-อาจารยเ์ก่ียวกบัการมีส่วน
ร่วมในการบริหารวชิาการครู-อาจารย ์วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์ 
  การมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการครู-อาจารย ์วิทยาลยัเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ หมายถึง  
ความคิดเห็นและความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการบริหารวิชาการของครู-อาจารย์ วิทยาลัย
เทคโนโลยรัีตนโกสินทร์  ทั้ง  7  ดา้น คือ   

 1.  ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ จ านวน      8  ขอ้ 
 2.  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  จ านวน    18  ขอ้ 
 3.  ดา้นวสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอน  จ านวน      9  ขอ้ 
 4.  ดา้นการวดัผลประเมินผล   จ านวน    10  ขอ้ 
 5.  ดา้นห้องสมุด    จ านวน      6  ขอ้  
 6.  ดา้นการนิเทศการสอน   จ านวน      5  ขอ้ 
 7.  ดา้นการประชุมอบรมทางวชิาการ  จ านวน      4  ขอ้ 

ในการตอบแบบสอบถามขอความกรุณาท่านพิจารณาวา่ท่านมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการบริหาร
วชิาการของโรงเรียนอยูใ่นระดบัใด  โดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  
  คะแนน    5 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบัดีมาก 

 คะแนน    4 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบัมาก 
 คะแนน    3 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 คะแนน    2 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
 คะแนน    1 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ข้อที่ สภาพการบริหารวชิาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 

1 
ด้านหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ 
จดัใหมี้การวิเคราะห์หลกัสูตร 

     

2 จดัใหมี้การศึกษาโครงสร้าง/จุดหมายและหลกัการของหลกัสูตรก่อนการสอน      
3 พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง  ชุมชน      
4 มีการประชาสัมพนัธ์การใชห้ลกัสูตรใหบุ้คลากรและชุมชนไดท้ราบ      
5 น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม      
6 ส่งเสริมใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตร      
7 มีหลกัสูตรทอ้งถ่ินตามความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถ่ิน      
8 มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตร      

1 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 

     

2 จดัใหมี้โครงการส่งเสริมวชิาการ      
3 ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      
4 มีการสอนซ่อมเสริมและบนัทึกการสอนซ่อมเสริม      
5 มีการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ      
6 จดัใหมี้การประชุมปฏิบติัการเก่ียวกบัการปรับและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้      
7 มีการจดัท าแผนการสอนล่วงหนา้      
8 มีการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ก่อนน าไปใชส้อน      
9 มีการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง      
10 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้      
11 มีการจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนการสอน      
12 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ      
13 มีการบนัทึกหลงัสอนเพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันาการสอน      
14 ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลตนเองและเพื่อน      
15 ฝ่ายบริหารและครูผูส้อนร่วมกนัแกปั้ญหาการเรียนการสอน      
16 ส่งเสริมใหค้รูท าวิจยัในชั้นเรียน      
17 มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล      
18 จดัใหค้รูผูส้อนเขา้รับการอบรม ศึกษา ดูงานเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง      
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ข้อที่ สภาพการบริหารวชิาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 

1 
ด้านวสัดุอุปกรณ์ส่ือการสอน 
มีการวางแผนพฒันาการจดัท าส่ือการสอน 

     

2 จดัใหมี้หอ้งเก็บส่ือการสอนอยา่งเหมาะสม      
3 จดัระบบยมื – ส่ง ส่ือการสอน      
4 จดัใหค้รูผูส้อนผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเอง      
5 ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนผลิตส่ือการสอนดว้ยตนเอง      
6 จดัหาวสัดุต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการผลิตส่ือของครู      
7 ส่งเสริมใหค้รูคิดสร้างสรรคส่ื์อใหม่ๆ      
8 มีการประเมินผลการใชส่ื้อ      
9 จดัหานวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน      

1 
ด้านการวดัผลประเมินผล 
จดับุคลากรตรงกบัความรู้ความสามารถดา้นการวดัผลประเมินผล 

     

2 จดัใหมี้การวดัผลก่อนเรียน – หลงัเรียน      
3 จดัใหมี้การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง      
4 จดัท าคู่มือวดัผลประเมินผลไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติั      
5 มีการจดัท าเคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลดว้ยตนเอง      
6 น าผลการวดัผลประเมินผลนกัเรียนไปใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน      
7 จดัท าสารสนเทศเก่ียวกบัการวดัผลประเมินผลของนกัเรียน      
8 จดัใหมี้การวเิคราะห์ขอ้สอบในการวดัผลประเมินผล      
9 มีการจดัท าคลงัขอ้สอบ      
10 มีการติดตามผลการซ่อมเสริมและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน      

1 
ด้านห้องสมุด 
จดัหาบุคลากรตรงกบัความรู้ ความสามารถในการบริการงานหอ้งสมุด 

     

2 ใหบ้ริการและการคน้ควา้อยา่งมีระบบ      
3 จดัท าโครงการ – กิจกรรมส่งเสริมการใชห้้องสมุด      
4 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมการคน้ควา้ดว้ยตนเอง      
5 จดัใหมี้หอ้งสมุดเคล่ือนท่ีเพื่อส่งเสริมความรู้แก่นกัเรียน      
6 จดัหอ้งสมุดเป็นแหล่งบริการแก่ชุมชน      
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ข้อที่ สภาพการบริหารวชิาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 

1 
ด้านนิเทศการสอน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

     

2 มีการนิเทศการสอนโดยคณะกรรมการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

     

3 ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศร่วมประชุมปรึกษาแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน
ร่วมกนั 

     

4 มีการบนัทึกผลการนิเทศการสอนไวเ้ป็นหลกัฐาน      
5 มีการน าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอน      

1 
ด้านการประชุมอบรมทางวชิาการ 
จดัประชุมสัมมนาเก่ียวกบัวชิาการใหก้บับุคลากร 

     

2 จดัใหมี้การประชุมแลกเปล่ียนเก่ียวกบัวชิาการระหวา่งครูผูส้อน      
3 จดัใหมี้การพฒันาครูผูส้อนโดยเขา้รับการอบรม/ศึกษาดูงาน      
4 จดัสวสัดิการส่งเสริมใหบุ้คลากรศึกษาต่อ      

 

ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้เขียน 
  
ช่ือ – นามสกุล    นายรัฐสยาม วงษย์ี ่
ประวติัการศึกษา    พ.ศ. 2550  บริหารธุรกิจบณัฑิต 
     มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
     พ.ศ. 2553  ประกาศนียบตัรบริหารการศึกษา 
     มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันากิจการนกัศึกษา 
     วทิยาลยัเทคโนโลยรัีตนโกสินทร์   
    

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



