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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                  การศึกษาเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งในการทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางมีคุณภาพ  การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ความตองการทางการศึกษาจากสังคม
มีเพิ่มขึ้นประชากรตองการไดรับการศึกษามีความพยายามที่จะสนองตอบความตองการทางการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบขึ้น พยายามเรงรัดใหเกิดการขยายการศึกษา
ทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพทั้งนี้เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  การศึกษา
เปนกลไกสําคัญในการโนมนําประเทศไปในแนวทางที่พึงประสงค  ทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม 
การเมืองและศิลปวัฒนธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 ไดมีบทบัญญัติ
ในมาตรา  81  ในการจัดการศึกษาไวดังนี้ “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุงการศึกษา
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเกี่ยวกับเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยาการตางๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ” 
และในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 บทบัญญัติวา การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ไดอยางมีความสุขในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สํานักงานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 2542, หนา 5) 

 การที่จะพัฒนาคนใหเปนผูที่มีคุณลักษณะตามความตองการของสังคม  ขึ้นอยูกับปจจัยที่
สําคัญคือ  การบริหารการศึกษา  ซ่ึงถือไดวาเปนหนาที่อันสําคัญของผูบริหาร  เพราะโรงเรียนเปนหนวยงาน
ทางการศึกษาที่สําคัญ  เปนหนวยปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่
กําหนดไวในหลักสูตรนั้นคือคุณภาพที่พึงประสงคทั้งทางดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคและความมีสุขภาพอนามัยดี  ที่จะสงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย
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การศึกษาชาติ  การบริหารโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จยอมตองอาศัยความรู  ความสามารถ  คุณลักษณะ
ที่ดีและคุณธรรมของผูบริหารที่จะบริหารการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอการเรียนการสอน ซ่ึงเปนที่กลาวกันโดยทั่วไปในการศึกษาในปจจุบันวา ผูบริหารโรงเรียนเปน
ผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในฐานะที่เปนผูมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษาอันเปน
พื้นฐานการศึกษาทุกระดับ  การที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเหมาะสมกับความสําคัญดังที่มีผูกลาวถึง
ไดนั้น  ผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจเรื่องของงานบริหารโรงเรียน อันเปนหนาที่รับผิดชอบ
ของงานกลาวคือ  ตองทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงค  ขอบขาย  และความสําคัญของงานบริหาร
โรงเรียน  เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคสําคัญของการบริหารงาน
โรงเรียนคือ  ใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายมากําหนดไวในหลกัสูตร  เปนผูมีคุณสมบัติที่พึงประสงค 
มีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่สงบสุข เปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและประเทศชาติ   

ในปจจุบันไดมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งในดานการเรียนการสอน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 ไดแบงการบริหารงานออกเปน 4 งาน 
ไดแก  ดานวิชาการ  งบประมาณ  บริหารทั่วไป  และงานบุคลากร  ซึ่งงานที่ถือวาเปนหัวใจของ
การบริหารไดแก  งานวิชาการ เพราะเปนงานหลักของการศึกษาทุกระดับ  การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
จะสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมนั้น สําคัญอยูที่การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน 
ในฐานะผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเปนสําคัญ  การที่จะทําใหผูเรียนมีความรู  ความสามารถและ
มีคุณลักษณะที่ประเทศชาติตองการเปนงานที่เกี่ยวกับวิชาการโดยตรงเพราะงานวิชาการจะชวยพัฒนา
สติปญญาของผูเรียน การบริหารงานวิชาการจึงเปนหนาที่หลักของผูบริหารโรงเรียน คุณภาพการศึกษา
จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายของหลักสูตรมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกบัผูบริหารโรงเรียน
เปนองคประกอบสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรง ดังที่ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 16) ได
กลาววา  การบริหารงานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการจะเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอนใหไดผลดี  และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับผูเรียนสอดคลองกับภิญโญ  สาธร (2526, หนา 324)  
กลาวไววา  ผูบริหารการศึกษาหรือครูใหญทุกคนควรจะรับผิดชอบเปนผูนําในดานวิชาการเปน
อันดับแรกเพราะหนาที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกแหง  คือ  การใหความรูแกนักเรียนในดานวิชาการ
ครูใหญเปนผูนําดานวิชาการโดยการทํางานรวมกับครู  และกระตุนเตือนใหคําแนะนํา  และประสานงาน
เพื่อประสิทธิภาพในดานการสอน  ซ่ึงความเห็นที่สอดคลองกับชารี มณีศรี (2525, หนา 65) มี
ความเห็นวา  การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของโรงเรียน  คานิยมของสังคมไทยจะยกยอง
โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งวาดีเดนนั้นจะตองสืบเนื่องมาจากผลสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ และ
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ของกรมสามัญศึกษา  (2540, หนา 170)  ที่เสนอแนวคิดวา  มาตรฐานหรือคุณภาพของโรงเรียนมัก
เกี่ยวของผลงานทางวิชาการ 
 จากที่ไดกลาวมาในขางตน  สามารถสรุปไดวางานดานวิชาการจึงเปนงานหลักที่สําคัญที่สุด
ในการบริหารและจัดการในสถานศึกษาผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจในขอบขาย
ของเนื้อหา และหลักการบริหารงานดานวิชาการอยางลึกซึ้งในขอบขายของงานวิชาการ เชน หลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายใน การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให
สถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (สํานักงานพัฒนา
ระบบการบริหาร, 2545, หนา 111)  

 จากความสําคัญของการบริหารงานวิชาการถาผูบริหารสามารถที่จะบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
จะสงผลตอการพัฒนาโรงเรียน  นักเรียน  ใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึกษา  นอกจากนี้
แลวผูที่มีสวนสําคัญในการดําเนินงานวิชาการใหเปนไปตามเปาหมายการศึกษาของชาติ  ก็คือ  ครู  
ซ่ึงเปนผูที่จะตองนํานโยบายมาปฏิบัติโดยตรง  เปนผูที่จะเห็นถึงความสามารถของการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารมากที่สุด  เพื่อเปนการศึกษาถึงการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาในโรงเรียน  เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ  ของสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
                 

 1.2.1  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
 1.2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณในการทาํงาน และขนาดสถานศึกษา 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 
 ผลของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะเปนขอมูลใหสถานศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
                  1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 12  งาน ไดแก  

1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
2)  การพัฒนาการเรียนรู   
3)  การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4)  การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
5)  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู     
7)  การนิเทศการศึกษา   
8)  การแนะแนวการศกึษา  
9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  
11)  การประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองคกรอื่นๆ        
12)  สนับสนุนงานวิชาการแก  ครอบครัว  องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา 
 1.4.2  ประชากรที่ศึกษา 

1)  ประชากร  ไดแก  ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
12  กลุม 50  เขต 435 โรงเรียน  จํานวน 12,943  คน 

2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ไดมาโดยการสุมกลุมโรงเรียนใชการจับสลาก  ไดกลุมโรงเรียน จํานวน  6  เขต  38  โรงเรียน และ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 5 

แตละโรงเรียนสุมแบบเฉพาะเจาะจงครูที่เปนหัวหนางานวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน  และครูไดจาก
การสุมอยางงาย โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 76  คน 

 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษา   
            1)  ตัวแปรตน  ไดแก   

        (1)  ประสบการณในการทาํงาน 
      ก.  ต่ํากวา  10  ป 

 ข.  ตั้งแต  10  ปขึ้นไป 
       (2)  ขนาดโรงเรียน 

 ก.  ขนาดเล็ก 
 ข.  ขนาดกลาง 
 ค.  ขนาดใหญ 

    2)  ตัวแปรตาม ไดแก  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 12  ดาน ไดแก 
       (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    

  (2)  การพัฒนาการเรียนรู   
  (3)  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
  (4)  การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  (5)  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
  (6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู     
  (7)  การนเิทศการศึกษา   
  (8)  การแนะแนวการศกึษา  
  (9)  การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา   
  (10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  
  (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองคกร

อ่ืนๆ        
  (12)  สนับสนุนงานวิชาการแก  ครอบครัว  องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น

ที่จัดการศึกษา 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร  โดยใชกรอบแนวคิด
ของกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารงานวิชาการ  จํานวน  12  งาน  ไดแก  1)  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  2)  การพัฒนาการเรียนรู  3)  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4)  การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5)  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6)  การพัฒนา
แหลงการเรยีนรู  7)  การนิเทศการศึกษา  8)  การแนะแนวการศึกษา  9)  การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  11)  การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองคกรอื่นๆ และ  12)  สนับสนุนงานวิชาการแกครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 32-34) 
 

       ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
1.  ประสบการณในการทํางาน 

1.1  ต่ํากวา 10  ป 
1.2  ตั้งแต 10  ปขึ้นไป 

2.  ขนาดสถานศึกษา 
2.1  ขนาดเล็ก 
2.2  ขนาดกลาง 
2.3  ขนาดใหญ 

 

ความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษา  จาํนวน  12  ดาน  ไดแก 
1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
2)  การพัฒนาการเรียนรู   
3)  การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4)  การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
5)  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา    
6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู     
7)   การนิเทศการศึกษา   
8)  การแนะแนวการศกึษา  
9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  
11)  การประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการ  
       สถานศึกษาและองคกรอ่ืนๆ        
12)  การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล   
       ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัด  
       การศึกษา
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1.6  สมมติฐานในการวิจัย 
 

 1.6.1  ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดักรุงเทพมหานครตางกัน 

 1.6.2  ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดตางกันมีความพงึพอใจตอการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดักรุงเทพมหานครตางกัน 
 

1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 
 

 1.7.1  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร  หมายถึง  ความรูสึก
ของครูตอการบริหารงานทางวิชาการของผูบริหารซ่ึงทําใหการบริหารงานวิชาการไดโดยอิสระ
คลองตัว  และพัฒนากระบวนการเรียนรู  และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  โรงเรียน  
ชุมชน และทองถ่ินจํานวน  12  ดาน  คือ 

1)  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดทําโครงสรางหลักสูตรและ
สาระตางๆ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวและระหวางกลุมสาระ
การเรียนรูตามความเหมาะสม นําหลักสูตรไปใช มีการนิเทศหลักสูตร ติดตามผล  ปรับปรุงและการ
พัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
                     2)  การพัฒนาการเรียนรู หมายถึง  การจัดการเรียนรู  ตามสาระและหนวยการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกระบวนการเรยีนรู  โดยจดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจ ของผูเรียน  ฝกใหผูเรียนรูจกัคิด แกไขปญหาและไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
                    3)  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง  การสงเสริมใหครู
จัดทําแผนการวัดผลและประเมินผลแตละวิชา  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา โดยประเมิน
จากสภาพจริง 
    4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา  หมายถึง  การสงเสริมใหครูวิเคราะหงานวจิยั
เพื่อนํามาปรับใชพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู  
    5)  การพัฒนา  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนโดยนําสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนเพื่อทําใหเด็กเกิดความรูยิ่งขึ้น 

6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  หมายถึง  การสงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน  
และสงเสริม สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู 
โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน   
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7)  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนา
ระบบการนิเทศงานวิชาการ  และแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

8)  การแนะแนวการศึกษา  หมายถึง  การติดตามและประเมินผลประสานความรวมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขาย
การแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถงึ  การจัดระบบ
โครงสรางองคกร  ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดเกณฑ
การประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของกระทรวง 

10)  การสงเสรมิความรูทางวิชาการแกชุมชน  หมายถึง  การจัดใหความรู  เสริมความคดิ
และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
ทองถ่ินใหประชาชน มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา 
                     11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองคกรอื่น  
หมายถึง การประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
และองคกรอื่นทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล และตางพืน้ทีก่ารศกึษา 
                     12)  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาขอมูลทางการศึกษาตองการไดรับความสนับสนุนดานวิชาการ
ของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 1.7.2  ครู  หมายถึง  ผูรับผิดชอบงานวิชาการและผูปฏิบัติหนาที่การสอนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร   

 1.7.3  ประสบการณในการทํางาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของครูผูสอนใน
สถานศึกษา  ในเขตพื้นทีก่ารศึกษากรุงเทพมหานคร  

    1)  ประสบการณในการทํางาน  ต่ํากวา  10  ป     
    2)  ประสบการณในการทํางานตั้งแต  10  ป ขึ้นไป 
 1.7.4  ขนาดสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ไดใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการกําหนดขนาดของโรงเรียน ตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 13)  จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ   

 1)  โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนกัเรียนไมเกิน  120  คน 
 2)  โรงเรียนขนาดกลาง  มีนกัเรียน  ตั้งแต  121-300  คน 
 3)  โรงเรียนขนาดใหญ  มีนกัเรียน  ตั้งแต  301  คนขึ้นไป                


