รายงานผล(ฉบับยอ)
รายงานพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยการทํางานเปนทีม
และการมีสวนรวม โรงเรียนบานเขานกยูง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
นโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแกไข พ.ศ.2545 เนนใหมกี ารพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาใหสงู ขึ้นดวยการปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาครู บุคลากรและ
การบริหารจัดการงานวิชาการ ที่เปนงานสําคัญและเปนงานหลักอันดับหนึง่ ของสถานศึกษา เพราะ
เกี่ยวกับผลผลิตโดยตรง ซึ่งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษานั้นตองเปนแนวทางทีส่ อดคลองกับ
ความเปลีย่ นแปลงและความตองการของสังคมปจจุบนั ดวย (รวีวัตร สิริภูบาล. 2544 : 24) โดย
สถานศึกษา ซึง่ เปนหนวยงานหลักที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
ตามจุดมุงหมายการจัดการศึกษา และตองมีดัชนีชวี้ ัดผลสัมฤทธิ์ของงานและการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา แสดงผลงานความกาวหนาในการบริหารโรงเรียนตามเปาหมายทีก่ ําหนด
(วันทยา วงศศิลปะภิรมย. 2545 : 9)
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูพฒ
ั นามีความสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิผล โดยนํากระบวนการบริหารงานวิชาการ การทํางานเปนทีมและการมีสวนรวม และ
ภาวะผูน ํา มาเปนองคประกอบ ในการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการขึ้น โดยสงเสริมให
บุคลากรมีโอกาส ในการทํางานรวมกัน เรียนรูบทบาทหนาที่ของตน ในฐานะเปนสวนหนึง่ ของ
สถานศึกษา แบงความรับผิดชอบงานกัน เรียนรูแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
อยางชัดเจน รวมกับปจจัยดานภาวะผูน ํา ทั้งทางการเรียนการสอน ที่เหมาะสมของผูบริหาร
สถานศึกษา และปจจัยอื่นทีส่ งผลตอคุณภาพการศึกษา มาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
การบริหารงานวิชาการใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ดวยเหตุผลทัง้ หมดที่ไดกลาวมา จึงเปนเหตุจงู ใจ
ใหผูพัฒนา ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานเขานกยูง โดยยึด
ขอบขายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทีก่ ําหนดไว
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วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
2.เพื่อรายงานคุณภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามขอบขายและภารกิจ
งานวิชาการในสถานศึกษา
ขอบเขตของประชากร
1.ประชากร ประกอบดวย ครู และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานเขานกยูง
ปการศึกษา 2551 จํานวน 88 คน ไดแก
1.1ครู ไดแกขาราชการครู 4คน พนักงานราชการ1คน ครูอัตราจาง2คน รวม 7 คน
1.2 ผูปกครองนักเรียน จํานวน 81 คน
2.กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ครู และผูปกครองนักเรียนโรงเรียนบานเขานกยูง
ปการศึกษา 2551 จํานวน 88 คน ไดแก
2.1ครู ไดแกขาราชการครู 4คน พนักงานราชการ1คน ครูอัตราจาง2คน รวม 7 คน
2.2 ผูปกครองนักเรียน จํานวน 81 คน
ขอบเขตของเนื้อหา
การพัฒนาครั้งนี้ มีขอบเขตและภารกิจการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา จํานวน 12
ดาน ดังนี้
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3.การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4.การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
6.การพัฒนาแหลงเรียนรู
7.การนิเทศการศึกษา
8.การแนะแนวการศึกษา
9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10.การสงเสริมความรูท างวิชาการแกชมุ ชน
11.การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ๆ
12.การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และ
สถาบันอื่น ทีจ่ ัดการศึกษา
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ตัวแปรที่ใชในการพัฒนา
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามขอบขาย และภารกิจงานวิชาการใน
สถานศึกษา มีตัวแปรที่ใช ดังนี้
1.ตัวแปรตน ไดแก การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
2.ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการบริหารงาน ตามขอบขายและภารกิจงานวิชาการใน
สถานศึกษาจํานวน 12 ดาน ดังนี้
2.1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู
2.3.การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
2.4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
2.6.การพัฒนาแหลงเรียนรู
2.7.การนิเทศการศึกษา
2.8.การแนะแนวการศึกษา
2.9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.10.การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
2.11.การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษา และ
องคกรอื่น ๆ
2.12.การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษา
นิยามศัพทเฉพาะ
1.การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงานของผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเขานกยูง ที่ใชกระบวนการบริหารงานวิชาการ การทํางานเปนทีม การมีสวนรวม และ
ภาวะผูน ํา กับ ขอบขายและภารกิจงานวิชาการในสถานศึกษา
2. กระบวนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการเกีย่ วกับ
กระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งผูอาํ นวยการโรงเรียนบานเขานกยูง ไดศึกษา
คนควาและนํามา ใชบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบานเขานกยูง ตามขอบขายและภารกิจงาน
วิชาการในสถานศึกษา
3. การทํางานเปนทีม หมายถึง รูปแบบหนึง่ ของการบริหารในรูปองคคณะบุคคล ที่อํานวย
ประโยชนทงั้ ดานงาน คือ ทําใหไดงานที่มคี ุณภาพ ดานคน คือ ทําใหพัฒนาคนไดคณ
ุ สมบัติที่ดี
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เพื่อทีมงาน มีศักยภาพ มีความพรอมในการทํางาน โดยที่ผูบริหาร มีบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบสําคัญในการสรางสรรค และสนับสนุนใหเกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง เปนทีมงานที่
แข็งแกรง และมีกลไกการทํางานที่สอดคลองกับหลักการ และเปาหมายองคการ ซึ่งขั้นตอนการ
สรางและพัฒนาทีมงาน คือ
3.1 การรับรูและการคนหาปญหา
3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
3.3 การวางแผนปฏิบัติการ
3.4 การดําเนินงาน และนําแผนไปประยุกตใช
3.5 การประเมินผลลัพธจากการดําเนินการ
3. การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่ วของไดทาํ งานรวมกัน อยางมี
กระบวนการและขั้นตอนที่เหมาะสม เกิดความรูสึกที่ดแี ละผูกพันกับการทํางานใหประสบผลสําเร็จ
ตลอดจนสนใจพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
4. ภาวะผูนาํ หมายถึง แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกีย่ วกับภาวะผูนาํ ซึง่ ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเขานกยูงไดศึกษา คนควาและนํามาใชบริหารงานวิชาการในโรงเรียนบานเขานกยูง
5. ขอบขายและภารกิจงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง งานที่กาํ หนดในโครงสราง
การบริหารงาน ดานการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนบานเขานกยูง จํานวน 12 ดาน ดังนี้
5.1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5.2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู
5.3.การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
5.4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.5.การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
5.6.การพัฒนาแหลงเรียนรู
5.7.การนิเทศการศึกษา
5.8.การแนะแนวการศึกษา
5.9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.10.การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน
5.11.การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษา และ
องคกรอื่น ๆ
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5.12.การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษา
6.คุณภาพการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู และของผูปกครองนักเรียน ที่ไดจากแบบสอบถามที่ผพู ัฒนา
สรางขึ้น
7.ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน ในทีน่ ี้หมายถึง ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานเขานกยูง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจติ รเขต 2
8.ครู หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจางในโรงเรียนบานเขานกยูง
9.ผูปกครองนักเรียน หมายถึง บิดามารดา หรือผูเลี้ยงดูนักเรียน
10. การทํางานเปนทีม และการมีสวนรวม หมายถึง บทบาทหนาที่การอํานวยประโยชน
ดานงาน ดานคน ของผูบริหารสถานศึกษา ที่เปดโอกาสใหครู และผูปกครองนักเรียน มีสว นรวมใน
การทํางาน อยางมีกระบวนการ และขั้นตอนที่เหมาะสม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใช ครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถาม( Questionnaire) จํานวน 2 ฉบับ คือ
แบบสอบถามความคิดเห็นครู ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา และ
แบบสอบถามความคิดเห็นผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
รายละเอียด ดังนี้
1. แบบสอบถามความคิดเห็นครู ตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา แบง
ออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 4 รายการ
คือ สถานภาพ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการปฏิบัติราชการ
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ( Rating Scale) 5 ระดับ 12 ดาน จํานวน 68 รายการ
2. แบบสอบถามความคิดเห็นผูปกครองนักเรียน ตอการบริหารงานวิชาการ ของ
ผูบริหารสถานศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 3 รายการ
คือ เพศ อายุ และอาชีพ
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
( Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 15 รายการ
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สรุปผลการพัฒนา
ผลการรายงานคุณภาพ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตามขอบขาย และภารกิจ
งานวิชาการในสถานศึกษา มีดังตอไปนี้
1. ผลการสรุป สถานภาพของครู มีดังตอไปนี้
เปนขาราชการครู รอยละ 57.10 พนักงานราชการ รอยละ 14.30 และครูอัตราจาง รอยละ
28.60 เพศชาย รอยละ 42.90 เพศหญิง รอยละ 57.10 ระดับการศึกษาทัง้ หมดจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณการปฏิบัติราชการ ต่ํากวา 10 ป รอยละ 42.90 มีประสบการณการ
ปฏิบัติราชการ ตั้งแต 10 ปขนึ้ ไป รอยละ 57.10
2. ผลการสรุป สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงานวิชาการอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลีย่ รวม ( μ =3.80)
โดยมีคุณภาพการบริหารงานวิชาการสูงสุด อยูในระดับมาก คือ ดานการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีคา เฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.23) รองลงมามีคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการ อยูในระดับมาก คือ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีคา เฉลีย่ ( μ =4.05)
และมีคุณภาพการบริหารงานวิชาการ อยูในระดับต่ําสุด คือ ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน มีคาเฉลีย่ ต่ําสุด ( μ =3.31)
3. ผลการสรุป สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู จําแนกเปนภารกิจ 12 ดาน มีดังตอไปนี้
3.1.ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงานดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่ รวม ( μ =4.04)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และภารกิจเปาหมาย คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของหลักสูตร
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.43) รองลงมามีคุณภาพ การบริหารงาน อยูในระดับมาก คือ
การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชจัดการเรียนการสอน และการแตงตัง้ ครูทําการสอนประจําชัน้
ประจําสาระการเรียนรู มีคาเฉลี่ย ( μ =4.29) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่ําสุด อยูในระดับมาก
คือ การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และการกําหนดปฏิทนิ การนิเทศ แตงตัง้
ผูนิเทศติดตาม และนิเทศติดตามการใชหลักสูตรตามปฏิทิน มีคาเฉลีย่ ต่ําสุด ( μ =3.71)
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3.2.ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงานดานการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =4.05)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การสงเสริมใหครูจัด
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.29)
รองลงมามีคณ
ุ ภาพ การบริหารงาน อยูในระดับมาก คือ การกําหนดเวลาสงแผนการเรียนรู กอน
ทําการสอน และการใหครูบนั ทึกผลหลังการสอนที่ชัดเจน นําผลหลังสอนไปพัฒนา แกไขผูเรียน มี
คาเฉลี่ย ( μ =4.14) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่ําสุด อยูในระดับมาก คือ การจัดประชุม/
อบรม/สัมมนา/ใหความรูกับครูเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู โดยกําหนดใหครูทกุ คนตอง
จัดทําแผนการเรียนรู สาระทีต่ นเองสอน และการสงเสริมและกําหนดใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคาเฉลี่ยต่าํ สุด ( μ =3.86)
3.3.ดานการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงานดานการ
วัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับปานกลาง มีคา เฉลี่ยรวม ( μ =3.31)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การจัดทําระเบียบการ
วัดผล ประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย และการใหครูวัดผล
ประเมินผลโดยเนนสภาพจริง ถูกตองตามระเบียบ และแผนการวัดผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.29)
รองลงมามีคณ
ุ ภาพ การบริหารงาน อยูในระดับมาก คือ การจัดทําแผนการวัดผลประเมินผลแตละ
สาระการเรียนรู มีคาเฉลีย่ ( μ =4.14) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่าํ สุด อยูในระดับปานกลาง
คือ การจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
( μ =3.14)
3.4.ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =3.82)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การสงเสริมใหความรูกับ
ครูเกี่ยวกับการทําวิจยั เพื่อพัฒนาผูเรียน เชน การทําวิจยั อยางงาย และการจัดทัศนศึกษาใหครูได
ประสบการณตรงกับเพื่อนครูที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.00)
รองลงมามีคณ
ุ ภาพ การบริหารงาน อยูในระดับมาก คือ การรวบรวมผลงานวิจยั เอกสาร ผลงาน
วิชาการใหครูไดศึกษา และใชเปนแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาผูเรียน มีคาเฉลี่ย
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( μ =3.86) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่าํ สุด อยูในระดับปานกลาง คือ การเผยแพร
ผลงานวิจยั ผลงานการพัฒนาผูเรียนของครูใหผูสนใจไดทราบ มีคา เฉลี่ยต่ําสุด ( μ =3.43)
3.5.ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =3.62)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การกําหนดใหครูใชสื่อ
ุ ภาพ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามสาระที่รับผิดชอบ มีคาเฉลีย่ สูงสุด ( μ =4.00) รองลงมามีคณ
บริหารงาน อยูในระดับมาก คือ การจัดทําทะเบียนสื่อและเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย ( μ =3.86) และมี
คุณภาพ การบริหารงานต่าํ สุด อยูในระดับปานกลาง คือ การประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ชุมชนและบุคคลในการผลิต จัดหา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ( μ =3.29)
3.6.ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู มีดงั ตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการ
พัฒนาแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =3.66)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การสนับสนุนใหครูใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิน่ ทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( μ =4.14) รองลงมามีคุณภาพ การบริหารงาน อยูในระดับมาก คือ การสํารวจแหลงเรียนรูทงั้ ใน
และนอกสถานศึกษาและทัง้ ในและนอกเขตพื้นทีก่ ารศึกษา การจัดทําและพัฒนาแหลงเรียนรูให
เพียงพอตอการแสวงหาความรูของผูเรียน และการจัดทําทะเบียนแหลงเรียนรูใหครูและผูเรียน
ทราบ มีคาเฉลี่ย ( μ =3.57) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่ําสุด อยูในระดับปานกลาง คือ การ
จัดทําเอกสาร เผยแพรเนื้อหาความรูของแหลงเรียนรูใหกับครู ผูเรียน หนวยงานและชุมชน มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( μ =3.43)
3.7.ดานการนิเทศการศึกษา มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการ
นิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =3.93)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การกําหนดผูน ิเทศงาน
วิชาการ ตามแผนงาน มีคา เฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.29) รองลงมามีคุณภาพ การบริหารงาน อยูใน
ระดับมาก คือ การจัดระบบและแผนการนิเทศงานวิชาการอยางเปนระบบ ชัดเจน การจัดประชุม
ปรึกษาหารือครูเกี่ยวกับงานวิชาการทุกเดือน การประเมินผลการจัดระบบและแผนการนิเทศงาน
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วิชาการ พรอมปรับปรุง และพัฒนาวิธีการใหดียิ่งขึ้น และการสงเสริมสนับสนุน ใหครูจัดทํา
รายงานผลเกีย่ วกับกิจกรรมดานวิชาการทีร่ ับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย ( μ =4.00) และมีคุณภาพ การ
บริหารงานต่าํ สุด อยูในระดับมาก คือ การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานวิชาการของครูอยาง
ตอเนื่อง และเหมาะสม การสงเสริมใหเพื่อนครูไดนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน และ
การศึกษา หาความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ การนิเทศการศึกษา กับเครือขายการนิเทศใน
เขตพื้นที่การศึกษา มีคาเฉลีย่ ต่ําสุด ( μ =3.71)
3.8.ดานการแนะแนวการศึกษา มีดงั ตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการแนะ
แนวการศึกษา อยูในระดับมาก มีคา เฉลีย่ รวม ( μ =3.69)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การจัดระบบแนะ
แนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชือ่ มโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอน และการจัดแนะแนวการศึกษาตออยางตอเนื่องทุกป มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( μ =3.86) รองลงมามีคุณภาพ การบริหารงาน อยูในระดับมาก คือ การจัดใหครูทุกคนเปนครูแนะ
แนว มีคาเฉลีย่ ( μ =3.71) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่ําสุด อยูในระดับมาก คือ การ
จัดบริการแนะแนวอยางครบถวน 5 บริการ คือ การบริการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล บริการ
สนเทศ บริการใหคําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และบริการติดตามผล การติดตามและ
ประเมินผลระบบแนะแนว และการประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
แนะแนวกับสถานศึกษา หรือเครือขายในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีคาเฉลีย่ ต่ําสุด ( μ =3.57)
3.9.ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =4.23)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมากที่สดุ คือ การสงเสริม
สนับสนุน และใหกาํ ลังใจครู มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.57) รองลงมามีคุณภาพ การบริหารงาน อยู
ในระดับมาก คือ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปรับปรุง พัฒนาอยางมีสว น
รวมของทุกฝาย และการประสานความรวมมือ กับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก มีคาเฉลีย่ ( μ =4.29) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่าํ สุด อยูใน
ระดับมาก คือ การจัดโครงสรางอยางเปนระบบ มีคาเฉลีย่ ต่ําสุด ( μ =3.71)
3.10.ดานการสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน มีดังตอไปนี้
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ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการ
สงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน อยูใ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =3.71)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การสงเสริมสนับสนุน
การเขามามีสว นรวมในการใหความรูในการจัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.00) รองลงมา
มีคุณภาพ การบริหารงาน อยูในระดับมาก คือ การจัดใหความรูเสริมสรางความคิดเห็นเทคนิคและ
ทักษะทางวิชาการ มีคา เฉลีย่ ( μ =3.86) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่ําสุด อยูในระดับปาน
กลาง คือ การศึกษาและสํารวจความตองการสนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
( μ =3.43)
3.11.ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษา และ
องคกรอื่น มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาและองคกรอื่น อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยรวม ( μ =3.79)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การประสานความ
รวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =3.86) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่าํ สุด อยูในระดับมาก คือ
การสรางเครือขาย ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ตลอดจนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( μ =3.71)
3.12.ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงานและสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา มีดังตอไปนี้
ครูมีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน ดานการ
สงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =3.76)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานสูงสุด อยูในระดับมาก คือ การสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาวิชาการและการพัฒนาการรับรูในการจัดการศึกษา ของบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงาน และสถาบันอื่นทีจ่ ัดการศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.14) รองลงมามีคุณภาพ การ
บริหารงาน อยูในระดับมาก คือ การสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้ง ความตองการ
ในการเสริมสรางสนับสนุนทางวิชาการของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา มีคาเฉลี่ย ( μ =3.86) และมีคุณภาพ การบริหารงานต่าํ สุด อยูในระดับปานกลาง
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คือ การจัดใหมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู การจัดการศึกษา ของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา มีคาเฉลีย่ ต่ําสุด ( μ =3.29)
4. ผลการสรุป สถานภาพของผูปกครองนักเรียน มีดังตอไปนี้
เปนเพศชาย รอยละ 51.90 เพศหญิง รอยละ 48.10 มีอายุ 20–30 ป รอยละ 16.05
อายุ 31–45 ป รอยละ 38.27 อายุ 41–50 ป รอยละ 33.33 และอายุ 51 ป ขึ้นไป รอยละ 12.35
มีอาชีพเกษตรกร รอยละ 43.20 อาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ รอยละ 17.30 อาชีพรับจาง
รอยละ 38.30 และอาชีพอืน่ ๆ รอยละ 1.20
5. ผลการสรุป สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียน มีดังตอไปนี้
ผูปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา มีคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม ( μ =4.38)
โดยมีคุณภาพ การบริหารงานวิชาการสูงสุด คือ การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( μ =4.48) รองลงมา มีคุณภาพ การบริหารงานวิชาการ อยูในระดับ
มาก คือ การใชแหลงเรียนรูในการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย ( μ =4.47) และมีคุณภาพ การ
บริหารงานวิชาการต่ําสุด อยูในระดับมาก คือ รายการการแกไขปญหาการเรียนของผูเรียน
ระดับชั้นตาง ๆ มีคาเฉลี่ยต่าํ สุด ( μ =4.20)

นางทวีสิน โองวัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานกยูง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2

