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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฏี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ดังตอไปนี้ 
 2.1  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.1.1  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.1.2  สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 2.2  ความพึงพอใจ 
 2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
 2.2.2  ความสําคัญของความพึงพอใจ 
 2.2.3  แนวคดิเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.2.4  หลักการสรางความพึงพอใจ 
 2.2.5  พฤติกรรมของบุคคลที่มีความพึงพอใจ 

 2.3  การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร   
 2.3.1  ความหมายของงานวชิาการ 
 2.3.2  ความสําคัญของงานวิชาการ 
 2.3.3  การบริหารงานวิชาการ 

 2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 2.4.1  งานวิจยัในประเทศ 
 2.4.2  งานวิจยัในตางประเทศ 

 2.5  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

2.1 การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
                 
  การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เกิดขึ้นตามเจตนารมณของทุกฝายในสังคมไทย  โดย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงเปนฐานที่มาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มุงหวัง ยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดไดอยางทั่วถึง
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และมีคุณภาพ  จึงกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  คือ  ปฏิรูปการเรียนรู  ปฏิรูป
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  ปฏิรูปครู  อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูประบบ
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา 
ซึ่งไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา  คือ  ทบวงมหาวิทยาลัย  สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเดียวกัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีโครงสรางใหมในระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ดวยเหตุนี้  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  จึงกําหนดสาระการปฏิรูปใหครอบคลุมทุกดาน เชน เปาหมายและหลักและหลักการ  
สิทธิและโอกาส  ระบบการศึกษา  แนวทางการจัดการศึกษา โครงสรางการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาครูและบุคลาการทางการศึกษา  งบประมาณทางการศึกษา  และสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  เปนการปฏิรูปเพื่อใหมีเอกภาพดานนโยบาย  มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ  โดย
ยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กําหนดมาตรฐานการศึกษา  และการจัดระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาทุกระดับ  มีการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษายึดหลักการสงเสริมมาตรฐานและพัฒนาครู  
คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  ใหบุคคลครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  มี
สวนรวมในการจัดการศึกษา และในการปฏิรูประบบบริหารราชการและการจัดการศึกษา  โดย
หลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา  คือทบวงมหาวิทยาลัย  สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิ 
และกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเดียวกัน  คือกระทรวงศึกษาธิการโดยมีโครงสรางใหมในระดับ
กระทรวงและระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หนา 4-5) 
 2.1.1  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน รัฐบาลไดมี
การปฏิรูประบบราชการเพื่อการบริหารประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริการ  ภาครัฐมากขึ้น 
เพื่อเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พุทธศักราช 2542 ขึ้น  เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม 
และสวนราชการถือปฏิบัติ  การบริหารจัดการของสถานศึกษา  ซ่ึงมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแก
ประชาชน และเปนสถานศึกษาของรัฐ  จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหาร และจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล โดยมีโครงสรางขอบขาย  การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ดังภาพตอไปนี้ 
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ขอบขาย กิจการ และการบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  2547, หนา 25) 

การบริการวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 

  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
  3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ 
      โอนผลการเรียน 
  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ 
       ศึกษา 
  5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
      เทคโนโลยี 
  6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
  7. การนิเทศการศึกษา 
  8. การแนะแนวการศึกษา  
  9. การพัฒนาระบบการประกัน 
      คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแก 
       ชุมชน 
11. การประสานความรวมมือในการ 
       พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน 
       วิชาการแกบุคคล ครอบครัว  
       องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่น 
       ท่ีจัดการศึกษา 
 
 
 

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ         
3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล  
    และรายงานผลการใชเงินและผล 
    การดําเนินงาน            
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
    เพื่อการศึกษา           
5. การบริหารการเงิน  
6. การบริหารบัญชี        
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวางแผนอัตรากําลังและ     
    กําหนดตําแหนง             
2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง        
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ        
     ในการปฏิบัติราชการ       
4. วินัยและการรักษาวินัย            
5. การออกจากราชการ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การดําเนินงานธุรการ      
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน            
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย      
     ขอมูลสารสนเทศ          
4. การประสานงานและพัฒนา         
     เครือขายการศึกษา  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา 
     องคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ 
     สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน 
       การศึกษาในระบบ นอกระบบ  
      และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและ 
       ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
       ชุมชน องคกร หนวยงานและ 
       สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ 
       การศึกษาและหนวยงานอื่น  
17. การจัดระบบการควบคุมใน 
       หนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น  
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 2.1.2  การศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 พันธกิจการพัฒนาดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 
2545,  หนา 10-18) 

  1)  ปฏิรูปการเรียนรู และหลักสูตร 
  2)  พัฒนาคณุภาพการศกึษาใหไดมาตรฐาน 
  3)  พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพ ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
  4)  นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใชทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  5)  ชวยเหลือเด็กดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ 
  6)  พัฒนาระบบบริหารและจดัการดานการศึกษาใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
    7)  จดัการศกึษาประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.) ในโรงเรียนฝกอาชพีของกรุงเทพมหานคร 

  8)  จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 วัตถุประสงคการพัฒนาดานการศึกษา 

  1)  เพื่อใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนในกรุงเทพมหานคร  ไดรับการศึกษา  ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
    2)  เพื่อยกระดับโรงเรียนฝกอาชีพของกรุงเทพมหานครเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยชุมชน 

  3)  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครใหมีคุณภาพและเปนการเปดโอกาส 
ใหประชาชนมีทางเลือกในทุกระดับการศึกษาไดมากขึ้น 
    4)  เพื่อใหประชาชนและผูดอยโอกาสในกรุงเทพมหานครไดรับการศึกษาดานอาชีพ 
อยางทั่วถึง 
 เปาหมายการพัฒนาดานการศึกษา 

  1)  เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครไดรับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ พ.ศ.2542 

  2)  สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหงมีระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
  3)  สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแหง  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จากสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ภายในป 2548 
    4)  มีระบบบรหิารการศึกษาทีส่อดคลองตามพระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542  
และตอบสนองแผนปฏิบัติการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  5)  มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา วทิยาลัยชุมชน ในสังกัดกรุงเทพมหานครภายในป 2549 
  6)  โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานครทุกแหง  จัดการเรียนการสอนในระดับ 

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ภายในป 2549 
7)   จัดตั้งมหาวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายในป 2549 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครดานการศึกษาได 
จะตองมีการพัฒนาการใหบริการทางการศึกษาใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดมากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ใหไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและมีระบบในการตรวจติดตามเพื่อรักษาคุณภาพดังกลาวเอาไว
อยางสม่ําเสมอ และดําเนินการพัฒนาโรงเรียนฝกอาชีพของกรุงเทพมหานครใหเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถเปลี่ยนเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาไดโดยมียุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

    1)  พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาใหครอบคลุมและตอบสนองความตองการ
ประชาชน โดยเด็ก เยาวชน และประชาชนที่ประสงคจะเขาเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร
สามารถไดรับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมีแนวทางการดําเนินการ
ดังนี้ 
     (1)  สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครใหบริการการศึกษาพรอมทั้งมีระบบ
การติดตามและประสานงานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
     (2)  ชวยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีความบกพรอง พิการ และดอยโอกาส
ใหไดรับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

    2)  พัฒนาคณุภาพสถานศึกษาในสังกดักรงุเทพมหานคร 
       โดยใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการดวยการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนา
ความรูความสามารถของบุคลากรปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให
สถานศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้น และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป โดยมีแนว
ทางการดําเนินการดังนี้ 
     (1)  ปฏิรูปการเรียนรู  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความสมดุลทั้ง
ดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดีงาม  และความรับผิดชอบตอสังคม 
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    (2)  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหมทีเ่หมาะสมมาประยกุตใช
ในสถานศึกษา 
    (3)  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาตางประเทศใหผูเรียนมีความรูความสามารถ 
สูงขึ้น  ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัตน 
    (4)  พัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

   (5)  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหสถานศกึษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

   (6)  กระจายอาํนาจใหสถานศกึษาเปนฐานในการบรหิารและการจดัการศกึษาตาม 
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ 
ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานอยางแทจริง 

    3)  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้ 

    (1)  ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานการจัดการศึกษาใหสอดคลองตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแผนปฏิบัติการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
      (2)  จัดทําแผนรองรับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินดานการศึกษา 
     (3)  พิจารณาขยายบริการทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครตามแนวทีก่าํหนดไว
ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ

    4)  จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 
10 แหง โดยมีแนวทางการดาํเนินการดังนี ้
      (1)  เพิ่มหลักสูตรระยะสั้นใหตรงตามความตองการของประชาชน 
     (2)  ปรับหลักสูตรของโรงเรียนฝกอาชีพใหสอดคลองกับหลักสูตรของกรม
อาชีวศึกษา 

    5)  จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลยัในสังกดักรุงเทพมหานคร 
โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี ้
      (1)  ศึกษาและเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน 
     (2)  เตรียมบุคลากรดานการศึกษารองรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา  วิทยาลัยชุมชน 
และมหาวิทยาลัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
      (3)  จัดทําหลักสูตรและจัดหาอุปกรณการเรียนการสอนใหเหมาะสม 
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      (4)  จัดหางบประมาณในการดําเนินการ 
      (5)  ปรับปรุงแกไขกฎ ระเบียบของกรุงเทพมหานครเพื่อใหสามารถดําเนินการ  
และสนับสนนุการดําเนนิการได   

 
2.2  ความพึงพอใจ 
 

 2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
                  กิติมา  ปรีดีดิลก  (2529, หนา 21)  ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง  ความรูที่ชอบ
หรือพอใจที่มีตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงาน  และผูปฏิบัติงานนั้น ไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการ     
                เฟรนซ  (French, 1994; อางถึงใน กัมปนาท  มีสงวนนิล, 2545, หนา 55) กลาววา  ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิดจากการไดรับการตอบสนองทางอารมณของบุคคล  อาจเปนเงินเดือน  
ผลประโยชนตอบแทนแลการกํากับดูแล ความพึงพอใจในงานสูงหรือต่ํายอมขึ้นอยูกับประกอบตางๆ 
รวมทั้งความตองการของบุคคล  ลักษณะของงานขอบเขตของงาน  สภาพการทํางาน  และบุคลิกภาพ
ของแตละบุคคล 
                  พรรณราย  ทรัพยประภา (2529, หนา 76) กลาววา  ความพึงพอใจในงานเปนผลที่เกิดจาก  
เจตคติหลายๆ ประการที่คนงาน มีตองานของเขา มีตอองคประกอบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับงาน
และมีตอชีวิตของเขาเองโดยทั่วๆ ไป 
                  นภดล  เชนะโยธิน  (2531, หนา 175)  กลาววา  ความพึงพอใจในงาน หมายถึงความรูสึก
พอใจหรือชอบในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 
                 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535,  หนา  143)  ไดสรุปวา  ความพึงพอใจเปนความรูสึก
รวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  และ
ไดรับผลตอบแทน  คือ  ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรนมีความมุงมั่น
ที่จะทํางาน  มีขวัญกําลังใจ  ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานรวมทั้ง
การสงผลตอความสําเร็จ  และเปนไปตามเปาหมายขององคการ 
          กัมปนาท  มีสวนนิล  (2545, หนา 11)  สรุปวา  ความพึงพอใจเปนสภาวการณรับรูภายใน
เปนความคาดหวังของบุคคลในองคการอันเปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ภายในองคการถาปจจัย
เหลานั้นสามารถตอบสนองความตองการ  ความคาดหวังของตนเองไดอยางเหมาะสม  ก็มีผลทําให
เกิดความพึงพอใจ  แตถาไมสามารถตอบสนองตามตองการ  ความคาดหวังของตนเองไดก็จะมีผล
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ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ  และจะมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  ซ่ึงสงผลตอความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ 
                  สเตราส  และเซเลส (Struass & Sayles, 1980, p. 19; อางถึงใน กิติมา  ปรีดีดิลก, 2529, 
หนา 321) กลาวถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง
ความรูสึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการคน
จะรูสึกพอใจในงานที่ทําเมื่องานนั้นใหผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุ  และทางดานจิตใจ  
เพื่อสามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐานของเขาได 
                จากทัศนะของนักวิชาการทั้งหลายที่กลาวมานั้น  สรุปไดวา  ความพึงพอใจเปน
สภาวการณรับรูเปนสุขของบุคคลเมื่อไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนชอบหรือพอใจความรูสึกเปนสขุ
ของบุคคลจะมีผลตอ  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ทําใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมายขององคการ 

 2.2.2  ความสําคัญของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนความรูสึกรวมของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก
เปนความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบสอบความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
และไดรับผลตอบแทนคือผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรนที่มี
ความมุงมั่นที่จะทํางาน  มีขวัญและกําลังใจ  ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การทํางาน  รวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ 
                  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา  การบริหารงานในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จนั้น        
ผูบริหารสถานศึกษาสามารถที่จะนําปจจัยตางๆ  มากมายที่จะสงเสริมสนับสนุน ใหบุคลากรใน
สถานศึกษาเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว  นอกจากนี้
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีความคิดริเริ่มในการวางแผนจัดองคการ  การบริหารภายในองคการ
อยางหลากหลาย  ตลอดทั้งแสวงหาปจจัยแวดลอมตางๆ ที่จะทําใหสถานศึกษาไดพัฒนาตามเปาหมาย
ของสถานศึกษา ภาระหนาที่ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  การพยายามชักชวนโนมนาวจิตใจใหผูอยู
ใตบังคับบัญชาทุกคนเต็มใจ และรวมมือรวมใจกันที่จะปฏิบัติหนาที่จึงจะทําใหงานตาง  ๆใน สถานศึกษา
ประสบผลสําเร็จ  ปจจัยแวดลอมในการสรางบรรยากาศการปฏิบัติงานดังกลาวสวนหนึ่งก็คือ  
ความพึงพอใจนั่นเอง 
                 ความสําคัญของการศึกษาความพึงพอใจ  (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2535, หนา 143)  มี
ดังนี ้
   1)  การับรูปจจยัตางๆ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจงาน  ทําใหหนวยงานสามารถ
ไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดขึ้นเปนประโยชนตอการทํางาน 
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    2)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ทําใหบุคคลมีความตั้งใจในการทํางาน  ลดการ
ขาดงาน การลางาน  การมาทํางานสาย  และขาดความรบัผิดชอบที่มีตองาน 
    3)  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคลทําใหองคการมี       
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดบรรลุเปาหมายขององคการ 
                  สมพงศ  เกษมสิน (2537, หนา 228-231) ไดสรุปความพึงพอใจในการทํางานไววาเมื่อมีปญหา
ในการทํางานเกิดขึ้น  จะตองเปดโอกาสใหอยูใตบังคับบัญชาไดปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ชวยแกปญหาดวย  และหากเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอสวนรวมควรฟงความคิดเห็นของสวนรวมดวย  
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานที่ดีพึงละเวนการกระทําในลักษณะเผด็จการโดยเด็ดขาด  แมนใน
บางโอกาสการใชวิธีการผูนําแบบเผด็จการจะชวยใหงานประสบผลสําเร็จไดรวดเร็วก็ตาม  แตผลแหง
ความสําเร็จนั้นมักจะไมจีรังยั่งยื่น ความสําเร็จของงานในลักษณะเชนนี้นอกจากเปนงานที่ไดผลงาน
ที่ไมทรงคุณคาในทางการบริหารแลวยังเปนที่ไมกอประโยชนแกขวัญและแรงจูงใจแกผูรวมงานอีกดวย 
                  ปจจุบันไมวาองคกรของรัฐหรือองคกรเอกชน  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับความ
พึงพอใจในงาน  ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจของการปฏิบัติงานทุกระดับจะมผีลกระทบตอประสทิธภิาพ
ขององคกรที่จะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคของตนเองดวยตนเองดวย สมยศ  นาวีการ (2532, 
หนา  331) ไดใหเหตุผลที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับความพึงพอใจ  2  ประการ 
                     1)  ประการแรก  ผูบริหารจํานวนมากจะมีความรูสึกดานศีลธรรมวาพวกเขาตองรักษา
ความพึงพอใจในงานที่สูงเอาไวภายในองคกร  พนักงานอาจจะพบความพึงพอใจหรือความคับอกคับใจ  
ความทาทายหรือความเบื่อ  และมีความหมายภายในงานพวกของเขา 

2)  ประการที่สอง  ผูบริหารจํานวนมากหวงใยตอผลกระทบของความพึงพอใจงาน
ตอผลกระทบการปฏิบัติงาน  พวกเขาเชื่อวาความไมพอใจงานจะทําใหผลการปฏิบัติงานเลวลง  
การขาดงานและการออกจากงานสูงขึ้น  และมีการกอตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมา 
                  แสวง  จันทรถนอม  (2538, หนา 125)  ไดกลาวถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจวาการบริหารงาน
เปนส่ิงที่มีความสําคัญอันดับแรกในการกระตุนใหปฏิบัติงานเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นพรอมๆ กับ
ผูปฏิบัติงานเองก็พยามยามที่จะแสวงหาสิ่งตอบแทนที่สนองความตองการของตนดวยแตมีบางอยาง
ที่ควรคํานึงถึงคือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการตอบสนองความตองการของตนแลวจะไมมีแรงจูงใจอีกตอไป  
และยังพบวาปจจัยที่ไดรับการตอบสนองแลวไมเปนสิ่งจูงใจอีกตอไปจะพยายามหลีกเล่ียงไมอยาก
เขาไปเกี่ยวพันกับงานนั้นอีกตอไป  ดังนั้นในการจูงใจผูบริหารนําไปใชจะตองหลีกเล่ียงในสิ่งที่ทํา
ใหเกิดความพึงพอใจและเกิดความขัดเคืองใจแกผูปฏิบัติงานทั้งนี้เนื่องจากแตละคนมีความตองการ
ที่แตกตางกัน  การจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิผลนั้น  อาศัยส่ิงจูงใจหลายอยางและมีสัดสวนที่เหมาะสม  
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ส่ิงจูงใจอยางหนึ่งอาจจะเหมาะสําหรับบุคคลกลุมหนึ่งเทานั้น  ไมอาจมีผลตอบุคคลกลุมอื่นได  
ส่ิงจูงใจมี 2 ประเภท  คือ 
                     1)  ส่ิงจูงใจในทางบวก  โดยทั่วไปไดแก  เงิน  ความมั่นคงในการทํางาน  การไดรับ
การยกยองนับถือ  การมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม  การมีการแขงขัน  การมีโอกาสที่จะไดรับ
ความรูหรือประสบการณที่เพิ่มขึ้น  และตลอดทั้งการมีสวนรวมในการทํางาน  เปนตน 
                     2)  สิ่งจูงใจในทางลบ  ไดแก  การลงโทษหรือการขูเข็ญที่จะผลักดันใหบุคคลมี
พฤติกรรมไปในทางที่ตองการโดยทั่วไป  ไดแก  การตักเตือน  การตัดเงินเดือน  การใหออกและ
การปลดปลอยออกจากงานเปนตน 

 2.2.3  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
               ในการทํางานในปจจุบัน  ทั้งนี้องคการสวนใหญใหความสําคัญตอความรูสึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลทีปฏิบัติงานในองคการมากขึ้น  โดยเชื่อวาความรูสึกหรือทัศนคติ  เปนสวนหนึ่งของการ
เพิ่มผลผลิตขององคการ  แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานของบุคคลจึงเปลี่ยนไป 
 คูเปอร (Cooper, 1988; อางถึงใน กิติมา ปรีดีดิลก, 2529, หนา 323-324) ถือวาความตองการ
ในการทํางานเปนสิ่งจูงใจใหมนุษยเกิดความพึงพอใจการทํางาน  ส่ิงจูงใจนั้นจะเกิดจากภายในหรือ
ภายนอกตัวบุคคลก็ได  ดังนั้นในการปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานยอมตองการสิ่งจูงใจตางๆ เพื่อสนอง
ความตองการของตน  ความตองการเหลานั้น  ไดแก 

             1)  การไดทํางานที่เขาสนใจ 
             2)  การมีมีอุปกรณดีๆ สําหรบัการทํางาน 
              3)  การมีคาจางเงินเดือนทีย่ตุิธรรม 
              4)  การมีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 
            5)  สภาพการทํางานที่ดี  รวมทั้งชั่วโมงการทํางานและสถานที่ที่เหมาะสม 
            6)  ความสะดวกในการไปกลับ  รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ  
             7)  การทํางานรวมกบัผูบังคบับัญชาทีเ่ขาใจในการควบคมุ  การปกครอง  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเปนที่เขายกยองนับถือ 
 บารนารด  (Barnard,  1986; อางถึงใน บุญมั่น ธนาศุภวัฒน, 2539, หนา 12) กลาววา  ส่ิงจูงใจ
เปนเครื่องกระตุนใหคนเกิดความพึงพอใจการปฏิบัติงาน  ส่ิงจูงใจที่หนวยงานใหแกผูปฏิบัติงาน
ไดแก 

             1)  ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ  ไดแก  เงินและสิ่งของ 
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              2)  โอกาสของบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุ  ไดแก  โอกาสที่บุคคลจะไดรับแตกตาง
ไปจากบุคคลอื่น  เชน  การไดรับเกียรติ  การไดรับอํานาจพิเศษสวนตัว  โอกาสที่จะไดรับตําแหนง
ที่มีอํานาจมากกวาเดิม  เปนตน 

            3)  สภาพแวดลอมที่พึงปรารถนา  ไดแก  สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน
เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน  และวัตถุส่ิงของตางๆ ที่เกี่ยวของบุคลากรโดยใหอยูในสภาพที่เปน
ที่พอใจของทุกคน 

          4)  ความดงึดดูใจทางสังคม ไดแก  การคบหาสมาคมกันเองในหมูบคุลากรทุกหนวยงาน 
              5)  การปรับสภาพการทาํงาน  เปนการปรับสภาพการทาํงานใหตรงกับวิธีการที่บุคลากร

เคยทําเปนนิสัยและตรงกับเจตคติของบุคลากร 
            6)  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางานไดอยางกวางขวาง จะชวยให

บุคลากรรูสึกวาตนเปนคนสําคัญของหนวยงานโดยเฉพาะหนวยที่มีขนาดใหญ 
         7)  สภาพการอยูรวมกันของบุคลากรถาหนวยงานใดที่บุคลากรสนิทสนมกลมเกลียวกัน  

หนวยงานนั้นจะใหผลในดานประสิทธิภาพของบุคลากร เพราะทุกคนจะใหความรวมมืออยางดีใน
การทํางาน 
 2.2.4  หลักการสรางความพงึพอใจ 
 ผูบริหารในองคการธุรกิจหรือองคการใดๆ ก็ตามควรสรางความพึงพอใจในงานใหเกิดขึ้น
เพื่อประโยชนที่องคการจะไดรับตามมา  ทั้งนี้เพราะความพึงพอใจในงานเปนปจจัยสําคัญในการ
บริหารงาน  ถาบุคคลในองคการมีความพึงพอใจในงานแลวจะทําใหเขาตั้งใจทํางานใหความรวมมือ
กับหนวยงานดี  และเปนการเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในองคการอีกดวย 
 กรมสามัญศึกษา (2540, หนา 24-30) ไดกลาวถึงวิธีการและกิจกรรมหลายประการที่ใช
เปนเครื่องมือในการเสริมสรางความพึงพอใจในงานใหเกิดขึ้นซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

1)  ความมั่นคงปลอดภัยและความสะดวกสบาย  บุคคลทุกคนในองคการตองการ
มาตรฐานการครองชีพที่ดี  มีความมั่นคงปลอดภัย  มีความสะดวกสบายพอสมควร  ตองการปจจัยส่ี
ไมตองวิตกกังวลในเรื่องการเงิน  การมีสภาพเปนพนักงานถาวร  การใหคารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย
และการมีการประกันสุขภาพ  ส่ิงเหลานี้ยอมทําใหคนงานไมตองดิ้นรน  ทํางานดวยความสุขและมี
ความพอใจในงาน 

2)  สภาพการทํางานที่นาชื่นชมยินดี  คุณภาพของสถานที่ที่ทํางาน  และสภาพแวดลอม
ที่ดี  เชน  มีการจัดบริเวณรมร่ืน  เครื่องใชสํานักงานตางๆ ทันสมัย เปนตน ส่ิงเหลานี้ชวยใหบรรยากาศ
ในการทํางานเปนที่นาพอใจ  ซ่ึงเปนผลใหผูทํางานเกิดการผอนคลาย  มีพลังใจและมีความกระตือรือรน
ในการทํางานมากขึ้น 



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

 20 

                   3)  ความรูสึกเปนเจาของ  ถาพนักงานมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกิจการ
เขาจะผลิตส่ิงของอยางดีมีความระมัดระวังเหมือนกับสิ่งนั้นเปนของตัวเอง  องคการควรสรางใหทุกคน
มีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของกลุมดวยหลายๆ วิธี  เชน  การใหโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรม  
การใหพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการวางแผนรวมกัน  เปนตน  ส่ิงเหลานี้จะเสริมสรางความ
รับผิดชอบงานและความรูสึกเปนเจาของกิจการ  ตลอดจนความเปนกันเองในกลุมมากขึ้น 

                   4)  การปฏิบัติตอกันอยางเที่ยงธรรม  ถาผูบังคับมีการเลนพรรคเลนพวก  หรือ มีการ
จายคาตอบแทน  มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการแจกงานตางๆ ที่เหล่ือมลํ้ากันจะทําใหพนักงานเกิด
ความไมพอใจ  มีการแบงแยกตัวเองออกจากกลุม  ไมยอมทํางานกับกลุมเปนการสรางความรูสึกใน
แงความไมเที่ยงธรรม   

                   5)  ความรูสึกสัมฤทธิผล พนักงานทุกคนตองการใหงานของตนสัมฤทธิผลตองการ 
รูสึกวามีความสามารถและไดชวยเหลือองคการอยางแทจริง  ทําใหงานสวนรวมเจริญกาวหนา
ความรูสึกเชนนี้จะทําใหเขาเกิดความพอใจในงาน  ความรูสึกดังกลาวไดแก  ความรูสึกเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนที่ทํางานประสบผลสําเร็จ  ความรูสึกวาเขากําลังชวยเหลือชุมชนหรือสังคม
ดวยงานที่ทํา  และความรูสึกวาเขาเจริญรุงเรือง  จากความรูสึกประสบความสําเร็จนี้พนักงานควรจะ
ไดรับการสงเสริมเลื่อนฐานะในตําแหนงหนาที่การงานดวยระบบการพิจารณาผลงาน 

                   6)  ความรูสึกวามีความสําคัญ  ทุกคนยอมปรารถนาไดรับการยอมรับหรือตระหนัก 
คุณคาวามีความสําคัญ  ตองการยอมรับวางานของเขาไดผลดี  ตองการคําชมเชย  ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงกระตุน
ใหเขาเกิดความพอใจในงาน  การใหความรูสึกวามีความสําคัญนั้นอาจกระทําไดหลายอยาง  เชน  
รับฟงความคิดเห็นหรือขอคําปรึกษาหารือ  การใหเกียรติยกยองผลงานดีเดน  เปนตน 

                   7)  การมีสวนรวมในการวางนโยบาย การกําหนดนโยบายรวมกนัระหวางผูบริหาร 
ระดับสูงและพนักงาน  จะชวยเสริมสรางความรูสึกพอใจในงานมากยิ่งขึ้น  เพราะแสดงถึงความเปน
ประชาธิปไตยที่ผูใหญฟงเสียงนอย  การเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายเปนการสนอง
แรงผลักดันพื้นฐานของมนุษยที่ตองการความเปนอิสระเสรีในการแสดงออก  ซ่ึงการมีสวนรวม  
ทําใหเห็นถึงความสําคัญของตนถาหากสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากกลุมยอมตองรับผิดชอบและเกี่ยวของ
ดวยในการที่จะทําใหส่ิงนั้นประสบความสําเร็จ 
                     8)  การนับถือตนเอง  การที่พนักงานจะเกิดความพึงพอใจในงานอยางเต็มที่นั้น
งานนั้นจะตองชวยใหคนทํางานรูสึกเคารพนับถือตนเอง โดยทุกคนจะเขาไปมีสวนรวมในงานดวย
ความรูสึกเทาเทียมกับผูอ่ืน  เขาจะไมรูสึกเคารพตนเอง ถาเขาถูกติวามีปมดอย  การทํางานที่มีวินัย
ในตนเองและมีการนําตนเอง  ขวัญในการทํางานจะสูง  กฎเกณฑขอบังคับตางๆ ก็มีนอยลงได 
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                  งานอาชีพใดๆ  ก็ตาม  ทุกคนตองการความพึงพอใจในงาน  โดยปฏิบัติงานในสภาพ
การทํางานที่ดี  ในรูปแบบของสถานการณที่สรางสรรค  มีการติดตอเปนสวนตัวซึ่งกระตุนความ
พึงพอใจในงานมากขึ้นโดยใชระบบขอคิดเห็น  โดยเฉพาะการใหทุกๆ คนไดมีโอกาสเปดเผย
ปญหาตางๆ ไดอยางอิสระในการประชุมรวมกันหรือโดยการสังเกตพฤติกรรมการทํางานของเขา 
เชนเขาลาหยุดหรือขาดงานบอยๆ หรือไม  เปนตน 
 นอกจากนี้กิติมา  ปรีดีดิลก (2529, หนา 322) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในการสราง
ความพึงพอใจในงานใหเกิดขึ้นดังนี ้
    1)  ตองรูจกัและเขาใจความสามารถของบุคคลทุกคนในหนวยงาน  และจะไดจัดงาน
ใหถูกตองและเหมาะสม 
    2)  สรางความสัมพันธอันดีกบัผูรวมงาน 
    3)  การมอบหมายงานจะตองชัดเจน 
    4)  มีเทคนิคในการควบคุมงาน 
    5)  ใหทกุคนทราบความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
    6)  จัดงานที่ทาทายและริเร่ิมงานใหมๆ ใหทําเสมอ 
    7)  กําหนดเวลาพักผอนใหแนนอนและมีระยะเวลาพอสมควร  เพื่อเปนการลดความ
เบื่อหนายในการทํางาน 
    8)  สงเสริมใหมีสภาพการทํางานที่ด ี
    9)  บริหารดวยความเทีย่งธรรม 
    10)  ใหทกุคนมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ไดอยางเสร ี
    11)  ใหความมั่นคงในชวีิตและความกาวหนาในตําแหนงการงาน 
    12)  ยกยองและชมเชยแกผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเดน 
    13)  ใหทกุคนรูจักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของคณะ 
    14)  จัดสวัสดกิารตางๆ ภายในองคการ 

 2.2.5  พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความพึงพอใจ 
          กิติมา  ปรีดีดิลก (2529, หนา 333) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความพึงพอใจในงานวา  

จะแสดงพฤติกรรมดังตอไปนี้ 
  1)  มีความพึงพอใจตองาน  ขยันติดตามผลงานที่ไดรับมอบหมายอยูเสมอ  เมื่อพบ  

ขอพกพรองเสียหายก็พยายามแกไขหรือรีบชี้แจงใหผูบังคับบัญชาทราบ 
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    2)  เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  ยอมเสียสละเวลา  และ
ความสุขสวนตัวเพื่องานโดยไมตองชักชวนหรือขอรองมีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันไมแตกแยก
เปนกกเปนเหลา 

  3)  ไมขาดงานหรือหยดุงานโดยไมจาํเปน มคีวามสบายใจที่ไดทํางานและอยูรวมกบั 
เพื่อนฝูงหนวยงานใดก็ตามถาคนงานมีความพอใจจากสิ่งท่ีไดรับจากองคการหนวยงานนั้นก็มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน  ผลผลิตที่ไดรับก็จะสูงขึ้น ฉะนั้นผูบริหารที่ฉลาดก็จะตองมีวิธีการหรือ
หาวิธีการที่จะสรางความพึงพอใจในงานใหเกิดขึ้นในบุคคลเหลานั้น ถาผูบริหารสามารถทําไดก็จะ
เปนการแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานใหหมดไปและเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหดีขึ้น 
 

2.3  การบรหิารงานวิชาการของผูบรหิาร   
 

 2.3.1  ความหมายของงานวชิาการ 
 ในการบริหารสถานศึกษางานวิชาการถือวาเปนงานสําคัญซ่ึงเปนเครื่องชี้วัดถึงความสําเร็จ
และความสามารถของผูบริหารของผูบริหาร เพราะงานวิชาการมีความสัมพันธกับกิจกรรมทุกชนิด
ในสถานศึกษา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนเปาหมายหลักของ
สถานศึกษา ดังนั้น  จึงตองศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของงานวิชาการ  ซ่ึงมีผูใหความหมาย
ไวหลายประการดังตอไปนี้ 
                เกสิณี  ชิวปรีชา (2540, หนา 8-9) ใหความหมายงานวิชาการวาหมายถึง  กิจกรรมทางการศึกษา
ที่จัดขึ้นทั้งภายนอกและภายในหองเรียน  เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณและเกิดการเรียนรู ทั้ง
ดานความรู ทัศนคติ  คุณสมบัติและทักษะความสามารถตามที่ไดกําหนดไวในจุดหมายของการศึกษา
ชาติและสอดคลองกับระบอบการปกครองของประเทศในขณะนั้นซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรม
ที่เกี่ยวของทั้งดานการเรียนการสอนโดยตรงและกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานยิ่งขึ้นดวย 

   อําภา  บุญชวย  (2537, หนา 1-2)  ใหความหมายของงานวิชาการไววา  เปนกิจกรรมและ
ประสบการณตางๆ ทุกชนิดในโรงเรยีนที่จัดใหแกนักเรียน  ตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยาและ
ความประพฤติของนักเรียนเพื่อใหเปนคนดีมีความรู ความสามารถพอที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพได  มี
ความสุข ความพึงพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเปนอยูและชวยเหลือเผ่ือแผเพื่อนบาน และ
สังคมพอสมควร 
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                  ศิริพรรณ  จินดาทอง  (2540, หนา 10) ไดใหความหมายของงานวชิาการวา  หมายถึง การจดั
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษา  รวมถึงการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  สามารถ
ประกอบอาชีพ  ชวยพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536, หนา 16) อธิบายวา  งานที่ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตองดําเนินการในโรงเรียนมีอยู  6 งาน  ซ่ึงงานวิชาการเปนงานสําคัญที่สุด  
สวนงานอื่นๆ เปนงานที่สนับสนุนใหการดําเนินงานวิชาการใหสมบูรณยิ่งขึ้น  ดังนั้นผูบริหาร
โรงเรียนจะตองตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในงานวิชาการเพื่อประโยชนของนักเรียน
ใหมากที่สุด 
 2.3.2  ความสําคัญของงานวชิาการ 
 ความสําคัญของงานวิชาการ  กลาวไดวา งานวิชาการมีความสําคัญมากในฐานะที่เปน
งานหลักของโรงเรียน  โดยมีนักวิชาการกลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไวดังตอไปนี้ 
 องคการ  อินทรัมพรรย  (2526, หนา 18; อางถึงใน อํานาจ เภทพอคา, 2541, หนา 44) ได
กลาวถึงความสําคัญของงานวิชาการไววางานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของโรงเรียน สวนการบริหาร
บุคลากรที่ดี  งานธุรการที่ดีเปนเพียงสวนประกอบที่เปนปจจัยสงเสริมงานวิชาการใหมีคุณภาพ  
และอํานวยความสะดวกแกการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจะดีหรือเลวขึ้นอยูกับงานวิชาการของ
โรงเรียนจุดมุงหมายของงานวิชาการอยูที่การสรางนักเรียน ใหมีคุณภาพใหมีความรูมีจริยธรรมและ
คุณสมบัติที่ตองการ  งานวิชาการจึงไมใชอยูที่นักเรียนอานออกเขียนไดเทานั้น  แตยังจะตองสามรถ
ปรับตัวในสังคมมีคุณธรรมและขยันหมั่นเพียร มีความรูในการประกอบอาชีพตามอัตภาพ และมี
ความเปนพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตย งานวิชาการจึงเนนงานที่สรางความมั่นคงในอาชีพ  
และความสําเร็จในชีวิตของพลเมืองแตละคนโดยสวนรวม  จึงเปนงานที่รับผิดชอบตอคุณภาพของ
พลเมืองและความมั่นคงของประเทศดวย 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532, หนา 48) ไดกลาวไววา ความสําคัญของงานวิชาการเปนงานหลัก
ของโรงเรียน ไมวาจะเปนโรงเรียนประเภทใด มาตรฐานหรือคุณภาพมักจะไดรับการพิจารณาจาก
ผลงานวิชาการเปนสําคัญ 
 อําภา  บุญชวย (2537, หนา 2) ใหความสําคัญตองานวิชาการวา งานวิชาการมิใชเพียงให
นักเรียนอานออก เขียนได ทําเลขเกงเทานั้น แตยังรวมถึงการดํารงชีวิตในสังคมอยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
มีความสุข งานวิชาการยังเนนถึงการออกไปประกอบอาชีพไดและเปนงานที่รับผิดชอบ  ตอคุณภาพ
ของพลเมืองที่จะออกไปชวยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตดวย 
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 อุทัย  บุญประเสริฐ (2539, หนา 5) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการวา  
งานวิชาการเปนงานหลักที่เปนหัวใจของโรงเรียน มีหลักสูตรเปนสวนสําคัญที่สุดของงานวิชาการ 
ใชกํากับกระบวนการผลิตและกํากับการจัดระบบงานในสวนตางๆ ของโรงเรียนใหตอบสนองและ
สนับสนุนการทํางานของโรงเรียนใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ใหไดคนที่เปนคนโดยสมบูรณงานวิชาการ
จึงเปนงานศูนยกลางโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ 
 รัตนศักดิ์  มณีรัตน (2540, หนา 22) ไดกลาวถึงงานวิชาการเปนงานหลักที่สําคัญที่สุดใน
การบริหารงานโรงเรียน เพราะผลที่เกิดจากงานวิชาการสงผลตอตัวนักเรียนโดยตรงสวนอื่นๆ นั้น
เปนงานที่มาสนับสนุนใหงานดานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
                  ดังนั้น  จึงสรุปความสําคัญของานวิชาการไดวา งานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษา
ไมวาสถานศึกษาประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจึงพิจารณาไดจากผลงาน
ทางดานวิชาการของโรงเรียน 

 2.3.3  การบริหารงานวชิาการ 
 ภิญโญ  สาธร (2526, หนา 324) ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา  การ
บริหารงานวิชาการหมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุง
พัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดีและประสิทธิภาพที่สุด  ความจริงผูบริหารการศึกษาหรือครูใหญ
ทุกคนควรจะรับผิดชอบเปนผูนําของครูในดานวิชาการเปนอันดับแรก เพราะหนาที่ของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาทุกแหงคือการใหความรูนักเรียนในดานวิชาการ  ครูใหญเปนผูนําในดานวิชาการ  
โดยการทํางานรวมกับครู  กระตุนเตือนครู ใหคําแนะนํา  และประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพในดานการสอน 
                  นิพนธ  กินาวงศ  (2536, หนา 68-69)  ไดกลาววา  งานวิชาการคือหัวใจของสถานศึกษา
หนาที่หลักของโรงเรียนคือการใหความรูทางวิชาการแกนักเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนจะทําภาระหนาที่
ไดสมบูรณก็ตอเมื่อผูบริหารในโรงเรียนใหความสําคัญตองานวิชาการ รูและเขาใจขอบเขตการบริหารงาน
วิชาการเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนงานดานการปรบัปรงุ
การเรียนการสอน และงานดานการวัดผลประเมินผลการเรียน 
                จากความหมายของงานวิชาการในทัศนะของบุคคลตางๆ ที่กลาว สรุปไดวา  การบริหารงาน
วิชาการ  หมายถึง  กิจกรรมทุกชนิดที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสรางประสบการณให
นักเรียนไดมีความรู ความสามรถ ทักษะ เจตคติ คานิยม คุณธรรม สามารถดํารงตนเปนพลเมืองที่ดี
มีคุณสมบัติและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่สังคมตองการ   
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  งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มุงใหกระจายอํานาจ
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการได
โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และ
การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน
การบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล
รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ  
    1)  แนวคิด 
              งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ  คลองตัว  
รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผู
มีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งการวัด
ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2)  วัตถุประสงค 
       (1)  เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และ
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
       (2)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมี
คุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนา
ตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
      (3)  เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
       (4)  เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบนัอื่นๆ อยางกวางขวาง 
    3)  ขอบขาย/ภารกิจ 
        (1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    
       (2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู     
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       (3)  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   
       (4)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
       (5)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา     
       (6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู     
       (7)  การนิเทศการศึกษา   
       (8)  การแนะแนวการศึกษา   
       (9)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
       (10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  
       (11)  การประสานความรวมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและ 
องคกรอื่น   
       (12)  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  มรีายละเอียดดังนี้ 

     1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรวเิคราะหเอกสารหลักหลักสูตร 
                       การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน วิเคราะห
สภาพแวดลอม และประเมนิสถานศึกษา เพื่อกาํหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย คณุลักษณะที่      
พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จัดทํา
โครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ โดยพยายามบรณูาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรู
เดียวและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม  นําหลักสูตรไปใช  มีการนิเทศการใช
หลักสูตร  ติดตามและประเมินผล  และปรับปรุง  และพฒันาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

         ปจจุบันไดมีการประกาศใชหลักสูตรใหมที่เรียกวา หลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน 
พุทธศักราช  2544  ซ่ึงเปนผลมาจากการปฏิรูปเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหทันยุคสมัย  เหมาะสม
กับระดับอายุและวุฒิภาวะของผูเรียนและแกไขสาระที่ซํ้าซอน ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการโดยกรม
วิชาการเปนหนวยงานในการดําเนินการ  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544  ซ่ึงเปน
หลักสูตรแกนกลาง  เพื่อใหสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาใน
ชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2544 ดังนั้น กิจกรรมที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร   
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 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                     สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  
ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใช
ความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเรียนรูจากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง  การสงเสริม
ใหรักการอาน  และใฝรูอยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม  
คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัด
บรรยากาศและสิ่งแวดลอม  และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู
และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง ชุมชน  ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสม  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอน  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู 
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
                    การเรียนรูเปนสวนหนึ่งแหงการปรับตัวใหเขาสังคมและสามารถดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม
ใหดีขึ้น การเรียนรูไมเพียงแตเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเทานั้น แตยังเกิดขึ้นไดในสภาพแวดลอม
ทั่วไป การเรียนรูของนักเรียนจะเริ่มจากสภาพแวดลอมทางบาน และขยายวงกวางไปเรื่อยๆ เมื่อเขา
ไดกาวสูโรงเรียนซ่ึงเปนแหลงใหความรูอยางเปนระบบรวมทั้งความรูในวิชาชีพที่จะนําไปประกอบ
อาชีพได ดังที่ บลูม (Bloom,1976, p. 52) ไดกลาวไววา การเกิดการเรียนรูในแตละครั้งจะตองมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 3 ประการ จึงจะเรียกวาเปนการเรียนรูที่สมบูรณ  คือ 

1)   การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู  ความคิด  ความเขาใจ  (Cognitive Domain) 
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง  เชน  ความคิดรวบยอด 

2)   การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ  หรือความรูสึก  (Affective  Domain) หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ เชน ความเชื่อ เจตคติ คานิยม 

3)   การเปลี่ยนแปลงทางการเคลื่อนไหวของรางกาย  เพื่อใหเกิดทักษะและความ
ชํานาญ  (Psychomotor  Domain)  เชน  การวายน้ํา  เลนกีฬา 

         การพัฒนากระบวนการเรียนรูหรือการปฏิรูปการเรียนรู  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542 มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนการจัดการเรียนรูยึดผูเรียนเปนสําคัญให
ผูเรียนรูจักตนเอง รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
รวมทั้งการพัฒนาความเจริญงอกงามทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมเปนการเรียนรูเพื่อการ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมหรือสถานการณตางๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่
ดีงาม กลาวคือ เปนคนดี  คนเกง  และเปนคนที่มีความสุข  มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม  
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   ดังนั้น  การพัฒนากระบวนการเรียนรูในสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สถานศึกษาจึงมีบทบาทและหนาที่  ดังนี้ 

                   1)  จัดทําแผนการเรียนรู โดยผูเรียนมีสวนรวม 
                   2)  จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมทัง้ดานเวลา  สาระการเรียนรู 

และผูเรียน 
                     3)  จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง
จากแหลงการเรียนรูและเครอืขายการเรียนรู 

                   4)  ใชการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของการจดักระบวนการเรียนรู 
5)  ใหผูปกครอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดกระบวน 

การเรียนรู 
                   6)  สงเสริมใหครูไดรับการพฒันาวิธีการจดักระบวนการเรยีนรูอยางหลากหลายและ

ตอเนื่อง 
              การพัฒนากระบวนการเรียนรูหรือที่เรียกวา  การปฏิรูปการเรียนรู ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับ
วิธีการเรียนและวิธีการสอนของครู  ซ่ึงครูจะตองสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดฝกปฏิบัติใหผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง รูจักคิดวิธีการดําเนินชีวิติและมีทักษะ
ในการเผชิญกับปญหาตางๆ ได  การจัดการเรียนการสอนตามแนวของหลักสูตรใหม  จึงนาจะมี
หลักการและแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 
   -  เนนการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
      -  เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรู ไดแสดงความคิดอยางอิสระ สามารถสรุป
และสรางองคความรูใหมขึน้ไดจากขอมลูที่มี 
   -  นักเรียนเปนผูปฏิบัติ  ครูเปนเพียงแหลงขอมูลหนึ่งจากหลายๆ แหลงเปนผูอํานวย
ความสะดวกใหแกผูเรียน 

- เนนการปฏิบัติที่ควบคูไปกับหลักการและทฤษฎี  
- เนนวิธีการสอนจากการเรียนรูหลายๆ รูปแบบ 

   -  สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการคิดมากกวาการคนหาคําตอบที่ตายตัวเพียง
คําตอบเดียว 
   -  ถือวากระบวนการเรียนรูมีความสําคัญมากกวาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียนมีขอมูลเพียงพอ 
ที่จะสรางองคความรูใหม 
   -  ใชกระบวนการเรียนรูรวมกันและเรียนรูดวยตนเอง 
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 3.  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
                      กําหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา สงเสริมให
ครูจัดทําแผนการวัดผลและการประเมินผลแตละรายวิชา  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  
สาระการเรียนรูโดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติ  และผลงาน  จัดให
มีการเทียบโอนความรู ประสบการณ ทักษะและผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ 
และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน
การวัดและการประเมินผลการเรียนรูเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวยตรวจสอบคุณภาพของผูเรียนวา
ผูเรียนมีความกาวหนาทั้งดานความรู  ทักษะกระบวนการคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค  ซ่ึงเปนผล
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด  ผลการประเมินจะชวยใหครูผูสอนรูขอบกพรอง
หรือความกาวหนาของผูเรียน  ทําใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูและวิธีการแกปญหาหรือพัฒนา
ใหเหมาะสมได  กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูสามารถดําเนินการไดเปน 3 ระดับ 
     (1)  การประเมินผลระดับชั้นเรียน  เปนหนาที่สําคัญที่ครูผูสอนจะตองประเมินผลผูเรียน
ในแตละรายวิชา  เพื่อรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  โดยใชวิธีการที่หลากหลาย และควรทําอยางตอเนื่อง
ควบคูกันไปกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
    (2)  การประเมินผลระดับสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความกาวหนา
ดานการเรียนเปนรายชั้นป  และชวงชั้นของสถานศึกษา  เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ของสถานศึกษาใหไปเปนตามมาตรฐานการเรียนรู  เพื่อนําผลการประเมินไปพิจารณาตัดสินการเลื่อน
ชวงชั้น  กรณีที่ผูเรียนไมสามารถผานมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระตางๆ สถานศึกษาจะตองจัด
ใหมีการสอนซอมเสริม  และจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูดวย 

       (3)  การประเมินผลระดับชาติ  สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในปสุดทาย
ของแตละชวงชั้น ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ ในกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญ ไดแก 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ และกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืนๆ ตามที่กระทรวงกําหนด ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน และคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงกิจกรรมการวัดและ
การประเมินผล อาจทําไดดวยวิธีตอไปนี้ 

      การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เปนการประเมินผลจากงาน
หรือผลงานที่เปนจริง มากกวาประเมินดวยขอสอบแบบเลือกตอบ และเปนการประเมินผลตามเกณฑ
ซ่ึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงการประเมินตามสภาพจริง จะครอบคลุมถึง
วิธีการ ไดแก การนําเสนอดวยปากเปลา การโตวาที การแสดงนิทรรศการ  การรวบรวมผลงานเขียน
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ของนักเรียน  แถบบันทึกภาพผลการปฏิบัติ การสรางและงานประดิษฐโครงหุน การแกปญหาพฤติกรรม
ของผูเรียน การปฏิบัติงานกลุม  

      การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) เปนวิธีการประเมินผล
การเรียนการสอนโดยผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการประเมินอยางเต็มที่ 2 ขั้นตอน คือ ผูเรียนแต
ละคนรวบรวมผลงานและบันทึกผลการประเมินไวในแฟมรวบรวมผลงาน และนักเรียนแตละคน
จะจัดและคัดเลือกผลงานจากแฟมรวบรวมผลงาน เพื่อจัดทําแฟมสะสมงานตอไป แฟมสะสมงาน
จะเปนเอกสารที่ระบุวาผูเรียนไดเรียนรูอะไรไปแลวบางในชั้นเรียนและในชีวิตประจําวัน และ
นักเรียนไดทําอะไรไปแลวบางระหวางการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  

      การประเมินโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) แบบทดสอบตางๆ 
เปนสิ่งที่ครูผูสอนโดยทั่วไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนและเปนวิธีการที่ใชมาแตเดิม 
ซ่ึงปจจุบันก็ยังมีการใชกันอยู ทั้งในรูปแบบของขอทดสอบแบบปรนัยและอัตนัย ตามความเหมาะสม 
โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูและจุดมุงหมายของการประเมินเปนสําคัญ ซ่ึงสถานศึกษาจะตองจดั
ใหผูเรียนทุกคนไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สําคัญดวยเครื่องมือ
หรือแบบทดสอบที่ไดมาตรฐาน 
                       การเทียบโอนผลการเรียนเปนการนําผลการเรียนซ่ึงเปนความรู ทักษะ และประสบการณ
ของผูเรียนซึ่งเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมิน
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง แนวดําเนินการเทียบโอนใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน  ดังนี้ 
    1)  ผูขอเทียบโอนตองขึ้นทะเบียนเปนนักเรียน หรือนักศึกษาของสถานศึกษาใด
สถานศึกษาหนึ่ง โดยสถานศึกษาดังกลาวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ผูเรียน
ขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนหรือนักศึกษายกเวนกรณีมีเหตุจําเปน 
   2)  จํานวนหมวดวิชา  รายวิชา  จํานวนหนวยการเรียนที่จะรับเทียบโอนและอายุของ
ผลการเรียนที่จะนํามาเทียบโอน  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา ทั้งนี้  เมื่อเทียบโอนแลวผูเทียบโอนตองมีเวลาเรียนอยูในสถานศึกษาไมนอยกวา     
1 เดือน 
    3)  ในกรณีมีเหตุจําเปนระหวางเรียน  ผูเรียนสามารถแจงความจํานงขอไปศึกษา
บางรายที่สถานศึกษาอื่นไดแลวนําผลมาเทียบโอนได โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
   4)  การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนนิการในรูปคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 
มีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน 
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    5)  การเทียบโอนผลการเรียนใหดําเนินการ ดังนี้ 
                   (1)  ในกรณีผูขอเทียบโอนมีผลการเรียนจากหลักสูตรตางๆ ใหนําหมวดวิชา 

รายวิชาที่มีจุดประสงคและเนื้อหาสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 มาเทียบโอนผลการเรียนได 
และพิจารณาใหระดับผลการเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

            (2)  กรณกีารเทียบโอน  ความรู ทักษะ และประสบการณใหพิจารณาจากหลักฐาน 
(ถามี) โดยใหมีการประเมนิดวยเครื่องมือทีห่ลากหลาย และใหระดับผลการเรียนตามเกณฑการประเมนิผล
การเรียนของหลักสูตรที่รับเทียบโอน 

         ดังนั้น การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนตามคูมือแนว
ทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของสถานศึกษา ไวดังนี้ 

 1)  กําหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
 2)  จัดทําเอกสารหลักบานการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการวัดแลประเมนิผล 

ของสถานศึกษา 
 3)  วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ เทียบโอนผลการเรียน และอนุมัต ิ

ผลการเรียน 
 4)  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกชวงชั้น และจัดใหมีการซอมเสริมกรณีที่มี 

ผูเรียนผานเกณฑการประเมนิ 
 5)  จัดใหมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
 6)  มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ 

    7)  จัดระบบสารสนเทศดานการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนเพื่อ
ใชในการอางอิง ตรวจสอบ และใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.  การวิจยัเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 30 กลาวไววา สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
(2545, หนา 5) ไดกลาววา  บทบาทใหมท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  ซ่ึงไมมีตําราที่ไหนในโลกกําหนดไว 
คือ มาตรา 30 ผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือ 
บรูณาการใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน และเพื่อใหผลการวิจัย จะเปนประโยชน
ตอการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดีสถานศึกษาควรเนนการวิจัยท้ังในหองเรียน
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และการวิจัยในภาพรวมของสถานศึกษา ซ่ึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคูมือแนว
ทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของสถานศึกษาไวดังนี้ 
                     การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา  
และสงเสริมใหครูศึกษาวิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู  
ประสานความรวมมือในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว องคกร หนวยงาน  
และสถาบันอื่นผลจากการประเมินผูเรียน จะทําใหครูไดรูขอบกพรองของผูเรียนแตละคนและคิด
หาวิธีการท่ีจะพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหมีคุณภาพมากขึ้น ซ่ึงวิธีหนึ่งที่ครูสามารถจะแกไขขอ          
บกพรองของผูเรียนและพัฒนาการเรียนรูไดอยางเปนระบบ ไดแกการนําเอาการวิจัยมาใชเพื่อการ
แกปญหาที่เรียกวา “การวิจัยในชั้นเรียน” (Classroom  Research)  
      การวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการที่นาเชื่อถือและเปนระบบในการแสวงหาคําตอบ 
เพราะเปนการคิดคนและพัฒนาที่เปนการแกปญหา ในสภาพการณที่เปนจริงในชั้นเรียน เปน
กระบวนการเรียนรูในเชิงวิทยาศาสตรที่มีเปาหมายสําคัญอยูที่การแสวงหาคําตอบ จากปญหาและ
ขอสงสัยของครูเปนการคิดพัฒนานวัตกรรมเพื่อใชในการแกปญหาและการเรียนการสอนลักษณะ
ของการวิจัยในชั้นเรียนมีดังนี้ คือ 
      1)  ปญหาการวิจัยเกิดจากการทํางานในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ซ่ึงอาจ
เปนปญหาของผูเรียน ที่ครูตองการแกไขหรือปญหาที่ครูตองการพัฒนาก็ได 
      2)  ผลจากการวิจัยเปนสิ่งที่ครูสามารถนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
      3)  การวิจัยในชั้นเรียนดําเนินไปพรอมกับการเรียนการสอนกลาวคือ สอนไปวิจัยไป 
เก็บขอมูลและบันทึกผล แลวนําผลการวิจัยมาใชแกปญหาและเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน 

      4)  สวนการวิจัยในชั้นเรียนจะมีวิธีการดําเนินการโดยละเอียดอยางไรนั้นผูอานจะตอง
ศึกษาวิธีการโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของตอไปซึ่งในที่นี้มิไดกลาวถึงวิธีการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
โดยละเอียด 

 5.  การพัฒนา  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ศึกษาวิเคราะหความจาํเปนใน
การใชส่ือและเทคโนโลยี  เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการและสงเสริมให
ครูผลิต พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนา
และการใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งใหมีการประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาผูบริหารจะตองจัดใหสถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอน  เพราะสื่อเปน
ส่ิงที่ชวยใหครูและผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนสะดวกยิ่งขึ้น  ส่ือที่เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
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ครูผูสอน  เชน  เอกสารหลักสูตร  คูมือครู  บันทึกการสอน  และนอกจากนี้แหลงการเรยีนรูทกุรปูแบบ  
เครือขายการเรียนรูที่สามารถใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองก็ถือวาเปนสื่อการเรียนรูทั้งสิ้น 
ส่ือการเรียนรูเปนสวนประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหการเรียนการสอนของครูดําเนินไปไดดวยดี  
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีตามกระบวนการตางๆ ที่หลัดสูตรตองการในปจจุบันตองยอมรับวา
ผูเรียนทุกคนตางก็มีประสบการณเดิมอยูแลว  ความรูใหมๆ  ที่ผูเรียนจะไดรับอาจมีมาไดหลายทาง  
นอกจากครูและสื่อตางๆ ดงักลาว  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  ส่ิงพิมพ คอมพิวเตอร  และภูมิปญญาทองถ่ิน  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพและความสามารถจัดหามาใช และศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียนแตละคน 
ซ่ึงหลักสูตรใหมมิไดละทิ้งหนังสือแบบเรียนเกาๆ โดยส้ินเชิงองคความรูใหมก็ยังคงตองอาศัย
หนังสือเการวมอยูตามความจําเปนและความเหมาะสม 

 6.  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
  การสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัง้ในสถานศึกษา

ชุมชน  ทองถ่ิน  ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียงจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนา
ใหเกดิองคความรูประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศกึษาในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกนั  และสงเสริม 
สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจดักระบวนการเรยีนรูโดยครอบคลุม
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 7.  การนิเทศการศึกษา  
      จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาดําเนินการ
นิเทศงานวิชาการ ในรูปแบบหลากหลาย  ประเมินผล การจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษา
ในสถานศึกษา  ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ
งานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น 
   การนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูบริหารในการที่จะปรับปรุง
สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหดีขึ้น เปนการเพิ่มพลังการปฏิบัติงานของ
ครู รวมทั้งใหครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ และผลสุดทายก็คือ การศึกษาของเด็กกาวหนาไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   การนิเทศภายใน เปนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ซ่ึงดําเนินการโดยผูบริหาร
สถานศึกษาและครู ตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษา รวมมือกันปรับปรุงงานดานตางๆ เปนการ
สงเสริมและเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเรียน
ใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ ซ่ึงผูรับการนิเทศ ไดแกครูผูสอน และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน 
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   การนิเทศภายในสถานศึกษามีจุดมุงหมายดังตอไปนี้ 
     1)  เพื่อใหสถานศึกษามีศักยภาพ  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรตามแนวทาง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
     2)  เพื่อใหสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 
     3)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคม ทันตอการเปลี่ยนแปลงทุกดาน 
     4)  เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ 
    5)  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร  โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการ
คิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบและชื่นชมในผลงาน 
     6)  เพื่อใหเกิดการประสานงานและความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของ ไดแก ชุมชน 
สังคม และวัฒนธรรม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา ที่ผูบริหารสามารถดําเนินการไดมีหลายอยาง การจะ
นําวิธีการใดมาใชควรคํานึงถึงสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษาแตละแหง 
เชน 

- การประชุม อบรม ปฐมนิเทศ 
- การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
- การศึกษาเอกสารทางวิชาการ ตํารา 
- การใหคําปรึกษาหารือเปนกลุมและเปนรายบุคคล 
- การสนทนาทางวิชาการ 
- การสาธิตการสอน 
- การพาไปศึกษานอกสถานที่ 
- การสัมมนา 
- การจัดนิทรรศการ 
- การเยี่ยมช้ันเรียน 
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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   ประโยชนของการนิเทศภายใน 
     1)  ทําใหครูสามารถสอนไดตรงตามเปาหมาย เพราะผูบริหารซึ่งเปนผูนิเทศจะ
ชวยเหลือครูในการตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหา มิใหการแกปญหาและ
อุปสรรคการสอนเกิดความลาชาโดยไมจําเปน 
     2)  ผูบริหารที่เปนผูนําทางวิชาการและทําหนาที่นิเทศภายใน จะทําใหความเคลื่อนไหว
ทางวิชาการของสถานศึกษาเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่องตลอดเวลา 
     3)  ทาํใหบุคลากรในสถานศึกษามองเห็นความสําคัญของงานวิชาการ และปฏิบัติงาน
โดยเนนคุณภาพของผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญในการบริหารสถานศึกษา 
      4)  การนิเทศภายในจะชวยใหสถานศึกษาสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอันมีผลกระทบ
ตอคุณภาพของการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.  การแนะแนวการศึกษา  
   จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือ
ของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและประเมินผลประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู  
และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา 

 9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
   จัดระบบโครงสรางองคกรใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา  
กําหนดเกณฑการประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัด
ของกระทรวง เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการวางแผน การดําเนินการพัฒนา
งานตามแผน  ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงานอื่นและเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษาและประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
                    ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสถานศึกษาจึงตองจัดใหมีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องและสถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก  
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   ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา 
และเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องประกอบดวย 

   1.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   2.  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
   3.  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4.  การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5.  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
   6.  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
   7.  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
   8.  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  วิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  สถานศึกษาจะตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ดังตอไปนี้ 
   1.  จัดโครงสรางการบริหารใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   2.  แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและมอบหมาย 

ภารกิจเพื่อดําเนินการ 
   3.  จัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
   4.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ที่ครอบคลุมสาระกระบวนการเรียนรู 
และผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน  สถานศึกษา ทองถ่ิน  และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   5.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงหลักการสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการ ตลอดจนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยใหบุคลากรใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํา 
   6.  ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
   7.  คณะกรรมการดําเนินการ (ในขอ 2) จะตองมีการตรวจสอบทบทวน แลวจัดทํารายงาน 
การดําเนินงานโดยใชวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม และจะตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลไป
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้จะตองจัดใหผูเรียนทุกคนและทุกระดับ
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ชวงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหไดรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลัก และ
คุณลักษณะที่สําคัญดวยเครื่องมือมาตรฐาน 
   8.  สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  โดยระบุความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พรอมหลักฐาน ขอมูลและผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ตามขอ 7) เสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวขอและสาธารณชน 

   นอกจากนี้ สถานศกึษาจะตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะเปนเครื่องมือ
สําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ อันจะนําไปสูความมมีาตรฐาน
ทางการศึกษา และเปนที่ยอมรับในการสากลตอไป 
   การประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ  ซ่ึงเปนมาตรฐานเกี่ยวกับผลการเรียนรูของผูเรียน  มาตรฐานเกี่ยวกับการสอนของครู  และ
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก  จึงมีความสัมพันธและเกี่ยวของกัน ดําเนินการโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาจะตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
ตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมไดตามคํารองขอของ 
สมศ. หรือบุคคลที่ สมศ. รับรอง 

 10.  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน   
   เจตนารมณของรัฐตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  (มาตรา 29)  ได
กําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดังนี้  1)  รวมกับบุคคล  ครอบครวั  ชุมชน  
องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันสังคมอื่น  2)  จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มี
การแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  รูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชน
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ  หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
การพัฒนาระหวางชุมชน  จากขอกําหนดดังกลาวเปนเจตนารมณของกฏหมายที่ตองการใหทุกฝาย
มีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนและ
จากรายงานการศึกษาวิถีของชุมชน แนวคิดสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน  พบวา  
การจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชน  ตองอยูบนพื้นฐานที่วา  “ชีวิตความเปนอยูของชาวบานและ
ชุมชนในชนบทโดยทั่วไปประกอบอาชีพทางการเกษตร  ประสบการณของชาวบานและชุมชนจึง
ใกลเคียงกันและฐานะทางเศรษฐกิจก็ไมแตกตางกันมากนัก  ตลอดจนจิตใจที่เอื้อเฟอเผ่ือแผ  เอ้ืออาทร
ตอญาติพี่นองและเพื่อนบานสงผลใหความสมัพันธที่เกิดขึ้นระหวางชาวบานและชุมชนเหลานี้อยู
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ในฐานะเทาเทียมกัน  หรือที่เรียกวา  ความสัมพันธแนวราบ  ซ่ึงเปนปจจัยที่เอื้อใหเกิดการเรียนรู  
ตางจากระบบการศึกษาที่จัดอยูในสถาบันการศึกษาทั่วๆ ไปที่เนน  ความสัมพันธแนวตั้ง  ซ่ึงแสดงออก
ถึงความไมเทาเทียม เชน  ครู-นักเรียน ผูรู-ผูไมรู เปนตน  ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียนจึงเปนการ
รับรูมิใชการเรียนรูตามความหมายนี้  ประกอบกับสถานการณของชุมชนในชวงกอนหนานี้ไดรับ
แรงกระแทกจากภายนอกคอนขางมาก  สงผลใหการรวมตัวของชาวบานและชุมชนเพื่อแสวงหา
ทางออกรวมกันเกิดขึ้นไดไมยากนัก (สํานกังานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 19-21)   
   จากกระบวนการเรียนรูของชุมชน  พบวา การเรียนรูดังกลาว  ประกอบดวยกระบวนการ  
ดังตอไปนี้  (ไพรัช  อรรถกามานนท, 2545, หนา 42) 

1)   การวิเคราะหและสังเคราะหปญหาทั้งของตนเอง  ชุมชนและเชื่อมโยงสิ่งเหลานี้
เขากับสังคมไทย  ตลอดจนสังคมโลก 
    2)  การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนดวยวิธีการตางๆ เชน  การ
ประชุม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  และการเรียนรูผานสื่อตางๆ 
    3)  การสรางสรรคกิจกรรมที่เปนผลจากการตัดสินใจของตนและชุมชนกิจกรรมที่
ทําขึ้นนี้เรียกวา  กิจกรรมเครือขาย  เพราะเปนตัวชักจูงและเชื่อมโยงคนเขาดวยกัน 
    4)  การประเมนิผลกิจกรรม  และนําผลที่ไดไปแกไขปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด 
   การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชนตามคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย  กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว  ดังนี้ 

1)   การศึกษา  สํารวจความตองการ  สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
2)   จัดใหความรู  เสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนา 

ทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน 
    3)  การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วิชาการและสถานศึกษา  และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
    4)  สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณระหวางบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  
ทองถ่ิน 

 11.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาองคกรอื่น 
   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ไดแก การมีสวนรวม
ในการวางแผนรวมกันในการพัฒนาวิชาการ การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติในการพฒันาวชิาการ  
การดําเนินการพัฒนาวิชาการ  การสรุปผลและรายงานผล  การประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการ 
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   ในสภาพปจจุบัน องคกรและหนวยงานตางๆ มีขนาดใหญ  และมีความสลับซับซอน
ขององคกร  ความแตกตางของงานตลอดจนบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  ความตองการบุคลิกภาพ  
ภูมิหลังทางการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  แนวคิด  ความเชื่อถือ  และวัฒนธรรมยอยของ
แตละบุคคลที่แตกตางกันอยูมาก  จากเหตุผลดังกลาวยอมกอใหเกิดความยุงยาก  และความขัดแยงใน
การบริหารงานอยูเสมอๆ (สงา โพธ์ิวัง  และระวีวรรณ  เสวตามร, 2535, หนา 35) 
   จากการศกึษาคนควาของกรนติต  กวานดา  (2541, หนา 31)  ไดศึกษาปญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร ไดกลาวเกีย่วกับการประสานงาน
มีสาระสําคัญ  ดังนี ้
   กระบวนการที่พึงระลึกในการประสานงาน  มี  3  ประการ  คือ 
    1)  กําหนดแผนการหรือโครงการสําหรับทุกคนในหนวยงานหรือสําหรับทุกหนวยงาน
ขึ้นมากอน 
    2)  ใหทุกคนหรือทุกหนวยงานเขาใจแผนการหรือโครงการทั้งหมดหรือบางสวน
ที่จําเปนเพื่อใหรูวาใครหรือหนวยงานใดมีหนาที่อะไร  กําลังทําอะไรอยู 
    3)  ใหทุกคนหรือทุกหนวยงานเต็มใจรับงานที่ไดรับมอบหมายใหทําจริงๆ การ
ประสานงานในสถานศึกษา 
   การประสานงานในสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเมื่อไดจัดส่ิงตางๆ  
ตอไปนี้ไวชัดเจน 

1)   โครงสรางของการบริหาร  จัดไดเปนระเบียบแบบแผนแนนอนและรัดกุม 
    2)  มีแผนภูมิแสดงสายงานการบังคับบัญชาถูกตองชัดเจนและปฏิบัติใหเปนไปตาม
แผนภูมิที่วางไว 
    3)  กําหนดนโยบาย  กฎเกณฑ  ระเบียบขอบังคับตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรและ
เปนที่ทราบโดยทั่วไป  ตลอดจนถือปฏิบัติตามนโยบาย  กฎเกณฑ และระเบียบ ขอบังคับตางๆ อยาง
เครงครัด 
    4)  ระบบเสนองานเปนไปตามแบบแผนสายงานนั้นๆ 
    5)  มีเครื่องมือ  อุปกรณ  และการติดตอส่ือสารเพียงพอและมีประสิทธิภาพอยูในสภาพ
พรอมที่จะใชงานไดทุกโอกาส 
    6)  บุคลากร  ผูทําหนาที่ประสานงานตองมีความรูสูง  มนุษยสัมพันธดีนักบรหิารทีด่ี
อดทน  และรูจักแกปญหา 
    7)  มีคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวย  ตัวแทนของบุคลากรระดับตางๆ ซ่ึงรวม
ประชุมกันเปนประจํา 
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     8)  มีคณะกรรมการระดับเดียวกันทําหนาที่คลายๆ กัน รับหนาที่หารือเกี่ยวกับงาน
เฉพาะเรื่อง 
    9)  จดทะเบียนและบันทึกรายงานตางๆ เปนระบบที่รับไดสะดวก 
    10)  ผูรวมงานมีโอกาสพบปะสังสรรคกันนอกเวลา ปฏิบัติงานในรูปแบบตางๆ 
เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

11)  จัดทําปฏิทิน  กําหนดระยะเวลา  การปฏิบัติงานตางๆ ไวชัดเจน 
      12)  จัดใหมีการพัฒนาบุคลากร  ระดับตางๆ เพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงาน
อยูเสมอในรูปการประชุม  การสัมมนา  การอบรม  การประชุมปฏิบัติการ  เปนตน 

   อุปสรรคของการประสานงาน 
1)   ชอบทํางานเฉพาะหนาและทําตามคําสั่ง 
2)   งานไมมีแผน/โครงการไวลวงหนา 
3)   ขัดแยงกันเปนสวนตัว 
4)   ประสิทธิภาพระหวางหนวยงานผิดกันมาก 
5)   ขัดผลประโยชนซ่ึงกันและกัน 
6)   ขาดมนุษยสัมพันธ 
7)   บางอยางแยงกันทํา 
8)   ไดเงินมาไมพรอมกัน 
9)   ตางฝายตางถือทิฐิกัน 

       ดังนั้น  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  
ตามคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย  กําหนดแนวทางการปฏิบตัิ
ไวดังนี้ 

    1)  ประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  
เอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณ
ใกลเคียง  ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ตางเขตพื้นที่การศึกษา 
       2)  สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตาง  ๆทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 
 12.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

    การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ไดแก  การมีสวนรวมในการสํารวจความรูของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  
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และสถานศึกษาอื่น การวางแผนสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ  การสรุปและรายงานผลการ
สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
  ดังนั้น  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน  
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  ตามคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตาม
กฏหมาย  กําหนดแนวทางการปฏิบัติไวดังนี้ 
      1)  สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการไดรับการ
สนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
    2)  สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวชิาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการ
จัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
    3)  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา                

  สรุป  การบริหารงานวิชาการเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตอง
ใหความสาํคัญมากกวาการบริหารงานดานอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารงานวิชาการจะเกี่ยวของ
กับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงถือเปนหนาที่หลักของสถานศึกษาทุกแหง การที่จะ
บริหารงานวิชาการใหบรรลุเปาหมายนั้นผูบริหารจะตองมีความรูความเขาใจในขอบขายของงาน
วิชาการอยางลึกซึ้ง ขอบขายของงานวิชาการประกอบดวยหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร              
การวิจัยในชั้นเรียน การสอนซอมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การนิเทศภายในสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ 
 อมรรัตน  ทวีเลิศ  (2536, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดเทศบาลในภาคเหนือ พบวา โรงเรียนทุกขนาดมีปญหาโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกงาน 
งานวิชาการ มีปญหาสูงสุด คือ ครูไมนําสื่อการเรียนการสอนไปใชประกอบการเรียนการสอน 
 วิลาสินี  สิงหศิริ  (2537, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการดาํเนนิงานดานวชิาการ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเดน  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  ในสวนกลาง  พบวา  โรงเรียน
สวนใหญมีการดําเนินการดังนี้ 1) ดานการบริหารงานวิชาการใหสอดคลองกับหลักการและจุดหมาย
ของหลักสูตร มีการจัดประชุมชี้แจง หรือประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดทําแผน มี
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ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อการวางแผน มีแผนงานและโครงการรองรับนโยบายของโรงเรียน 
ซ่ึงสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาของโรงเรียน หลักการและจุดหมายของหลักสูตร มีการติดตามผล
การดําเนินงานจากปฏิทินปฏิบัติงานของฝายวิชาการ และผูปฏิบัติรายงานตามสายการบังคับบัญชา 
2) การจัดบุคลากรตรงตามหนาที่ จัดตามวุฒิการศึกษา ความสามารถ และประสบการณของครู มี
การติดตามผลการดําเนินงาน โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน สังเกตการณปฏิบัติงาน และการนิเทศ
งานวิชาการ 3) การพัฒนาบุคลากร มีการสงครูเขารับการอบรมและศึกษาดูงานที่หนวยงานอื่นจัด 
และจัดใหมีเอกสาร ตําราเพื่อการคนควา มีการติดตามผลการดําเนินงานจากการสังเกตการณปฏิบัติงาน 
และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4) การจัดสื่อการเรียนการสอน มีการสงเสริมใหครูผลิต
ส่ือขึ้นใชเอง และใชส่ือการเรียนการสอนเปนประจํา โดยใหครูเขาอบรม สัมมนาเกี่ยวกับการผลิต
ส่ือที่หนวยงานตาง  ๆจัดและจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอและสะดวกตอการใช มีการติดตามประเมินผล
การใชส่ือการเรียนการสอนโดยการสอบถาม และสังเกตการสอนของครู 5) การจัดบริการเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน เนนการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี มีงบประมาณเพื่อการจัดซื้อและซอมแซม มี
สถานที่ใหบริการเปนสัดสวน 6) การจัดการเรียนการสอน มีการทําแผนการสอนและเตรียมสื่อการ
เรียนการสอน โดยจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในทองถ่ินมาชวยประกอบการเรียนการสอน 7) การ
จัดกิจกรรมสงเสริมหลักสูตร คาํนึงถึงนโยบายของกรมสามัญศึกษา ความตองการของนักเรียน และ
ความพรอมของโรงเรียน มีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของแตละกิจกรรม  8) การวัดผลและประเมินผล 
มีการวัดผลหลายๆ วิธีใหเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด มีการนําผลการวัดผลไปเปนขอมูลในการสอน
ซอมเสริมและสอบแกตัว และปรับปรุงการสอนของครู 
 ศักดิ์พงศ  หอมหวน  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ศึกษาเฉพาะกรณีบานหนองสนมดอนดิ้ว 
โรงเรียนที่เคยไดรับรางวัลดีเดนระดับประเทศ พบวา โรงเรียนไดปฏิบัติงานวิชาการครอบคลุม
ขอบขายงานยอยของงานวิชาการทั้งเจ็ดงาน งานดานหลักสูตรและการกําหนดสูตรไปใช มีการวางแผน
เพื่อนําหลักสูตรไปใช การนําหลักสูตรไปใชและการประเมินผลการใชหลักสูตร งานการเรียนการสอน
มีการอบรม เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน งานดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการสอนมีการ
ประชุมครูแจงการจัดสรรงบประมาณดานนี้ แบงงานรับผิดชอบ วางแผนการใชและผลิตส่ือและมี
การปฏิบัตงิานตามแผนงานวัดผลและประเมินผล มีการศึกษาและถือปฏิบัติตามระเบียบคูมือวัดผล  
สรางเครื่องมือ วัดผลประเมินผล พัฒนาทักษะและเทคนิคการสรางเครื่องมืออยูเสมอ งานหองสมุด 
ไดบริหารงานหองสมุดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เร่ืองมาตรฐาน
ขั้นต่ําของหองสมุด  โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 งานนิเทศภายในมีการนเิทศในรูปคณะกรรมการ
ตามตารางการนิเทศตลอดปการศึกษา และงานอบรมทางวิชาการโรงเรียน มีการจัดประชุม อบรม
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ทางวิชาการภายในโรงเรียน โดยใชวิทยากร ทั้งภายในและภายนอก ผูเขาอบรมทางวิชาการ ไดแก 
คณะครูในโรงเรียนและผูสนใจทั่วไป 
 วรนารถ  เพ็ชรไกร  (2538, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย  ความตองการพัฒนาดานวิชาการของ
ครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ พบวา  ความตองการ
ในการพัฒนา ดานวิชาการ 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานสื่อ
การเรียนการสอน ดานวัดผลประเมินผล มีความตองการอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
โดยสวนรวมปญหาความตองการพัฒนา ดานวิชาการของครูโรงเรียนประถมศึกษาแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติ กลาวคือ ความตองการดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ดานสื่อการเรียนการสอน ดานวัดผลและประเมินผลไมแตกตางกัน 
 อํานาจ   เภทพอคา (2541, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพ การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษาที่ 6 พบวา 
ปจจัยแวดลอมในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา อยูในระดับเหมาะสมสวนคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการอยูในระดับคุณภาพดี โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน คุณภาพการบริหารงาน
วิชาการไมแตกตาง 
 จํารัส  ปตตานัง (2541, บทคัดยอ) ศึกษาการปฏิบัติงานดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอพล จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา 
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ สภาพการปฏิบัติงาน ปญหา และขอเสนอแนะดานการสงเสริมการศึกษา 
อบต. คิดวาควรจะจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน ประสานงานการจัดการศึกษา มีการประชาสัมพันธ
การศึกษา ใหการสนับสนุนชวยเหลือวัสดุ อุปกรณแกหนวยงานการศึกษา ทําการฝกอบรมวิชาชีพ
ในทองถ่ิน ใหการสนับสนุนงบประมาณแกหนวยงานการศึกษาจัดใหทุนการศึกษาแกนักเรียน 
สนับสนุนกีฬาแกเด็ก เยาวชนและประชาชน ใหความรูทางเสียงตามสาย ขยายโอกาสทางการศึกษา 
สรางหลักสูตรวิชาชีพในโรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดและโรคเอดส เกี่ยวกับสภาพ
การปฏิบัติงานไดเขาไปสงเสริมการตั้งศูนยการเรียนชุมชน การประสานงานการจัดการศึกษา การ
ประชาสัมพันธการศึกษา เกี่ยวกับปญหา พบวา งบประมาณไมเพียงพอและลาชา ขาดความรูในการ
ประชาสัมพันธ และสมาชิก อบต. ยังขาดความเขาใจในบทบาทและหนาที่ 
 ณรงคฤทธ์ิ  ปรีชานุกูล (2542, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร 
ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร โดยรวมพบวาดานกระบวนการ และดานผลผลิต มี
การปฏิบัติอยูในระดับมากเปนสวนใหญ 
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 สกุล  กังวานไกล (2542, บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ พบวา มีประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการดานบริการทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง งานบริการทาง
วิชาการแกชุมชน และดานงานสงเสริมวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนทุกโรงทุกกลุมประสบการณมี
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 
                บุษราคัม  จรรยนาฏย  (2544, บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการดําเนินงานวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ผูเรียน ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวา 1) ดานการวางแผนงานวิชาการโรงเรียน
มีการจัดทําแผนงานวิชาการ กําหนดแนวทางปฏิบัติตามลักษณะของหมวดงาน/ งาน / ฝาย ประชุม
เพื่อเขียนแผนรวมกัน แลวนําเสนอฝายบริหารเพื่อพิจารณา โดยมีหัวหนาแผนงาน ทําหนาที่ติดตาม
และประเมินผลจากการสรุปรายงานในรอบเดือน 2) ดานการจัดงานวิชาการ โรงเรียนจัดบุคลากร
ตามความรู ความสามารถ และประสบการณ จัดกลุมการเรียนรู โดยจัดวิชาบังคับและวิชาเลือกตาม
โครงสรางของหลักสูตร มีการศึกษาสภาพของทองถ่ินและความตองการของชุมชน กําหนดวิชาเรียน
และเวลาเรียนใหครบตามหลักสูตร จัดครูเขาสอนตามตารางสอน โดยพิจารณาวุฒิการศึกษา ความรู
ความสามารถและความถนัดของผูเรียน โรงเรียนใหครูผูสอน จัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชา กําหนดเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และกําหนด
กิจกรรมสื่อการสอน การประเมินผลที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาม
ตามแผนการสอน โดยสังเกตการณสอนของครู 3) ดานการพัฒนาและการสงเสริมดานวิชาการ โรงเรียน
จัดใหมีการประชุม อบรม สัมมนากอนเปดภาคเรียน จัดสอนซอมเสริมใหแกนักเรียน โดยจัดใหมี
หองเรียนเฉพาะเพื่อการสอนซอมเสริมนอกเวลา จัดกิจกรรมนักเรียนทั้งใน และนอกหลักสูตร มี
นโยบายสนับสนุนใหครูเขารับการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สงเสริมการจัดวิจัยในชั้นเรียน 
สนับสนุนครูทําผลงานทางวิชาการและเขารวมในโครงการครูตนแบบ/ครูเครือขาย รวมทั้งสราง
บรรยากาศทางวิชาการที่เอ้ือตอการเรียนรู จัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 4) ดานการวัดผล
ประเมินผลการเรียน และงานทะเบียนนักเรียน โรงเรียนสงเสริมใหครูสรางเครื่องมือประเมินผล
ตามสภาพจริง ครูผูสอนแตละรายวิชาสรางเครื่องมือการวัดผลใหเปนไปตามจุดประสงคการเรียนรู 
และสภาพจริงครบทุกวิชา โรงเรียนมีเจาหนาที่ทะเบียน/วัดผล ทําหนาที่จัดทําหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัตินักเรียน และมีการจัดขอมูลสารสนเทศของนักเรียน 5) ดานการประเมนิผลการจัดงานวิชาการ 
โรงเรียนมีแนวปฏิบัติในการประเมินผล โดยการจัดประชุม สัมมนา สรุปรายงานประจําป ศึกษา
จากผลงานที่ปรากฏและมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยเปนระยะๆ ดานปญหาการดาํเนนิงาน
วิชาการ พบวา เวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญไมเพียงพอ 
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ครูผูสอนขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง นักเรียนไมติดตามแกไขผลการเรียน ครูผูสอน
บางคนขาดความรู และทักษะในการประเมินตามสภาพจริง ครูมีจํานวนนอยและภาระงานมากจึง
ทําใหผลงานวิชาการไมดีเทาที่ควร 
 จากการศึกษางานวิจัยในประเทศจะเห็นไดวา  การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญตอ
การบริหารโรงเรียนเปนอยางมาก  ครูสวนมากมีความตองการที่จะใหผูบริหารโรงเรียนเอาใจใสตอ
การบริหารงานวิชาการ ตองการใหผูบริหารเอาใจใสตอการบริหารงานวิชาการ  การรวมแกไขปญหา
งานวิชาการ  การนิเทศการสอนของครู รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานวิชาการของครู
และผูบริหารตองพยายามหาแนวทางในการพัฒนางานวิชาการใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น 

 2.4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 แมคคารธีร (Mc Carthy, 1971, p. 705) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกบับทบาทการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรซ่ี (New Jersey) จากกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน 
ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมครูมีความคิดเห็นไมสอดคลองกับ
ผูชวยผูบริหารและผูชวยฝายวิชาการเก่ียวกับบทบาทในการปฏิบัติงานดานวิชาการ เร่ืองการสังเกต
การสอน การวัดผล และการประเมินผลการศึกษา การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานดานวิชาการ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็น
ตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาทมีความรับผิดชอบ และบริหารงานวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกเหนือจากการบริหารงานดานอื่นๆ 
                แมททอกซ (Mattox, 1978, p. 61) ไดศึกษาเรื่องความตองการในการปฏิบัติงานของครูใหญ
โรงเรียนประถม  ในรัฐอิลลินนอยส  สหรัฐอเมริกาพบวา  ความตองการที่อยูในระดับสูงของครูใหญ
คือ  ความตองการที่จะมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับการนิเทศและการประเมินผล  ตองการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหมีความสามารถดังกลาว  ครูใหญ
มีความตองการที่จะเขารับการศึกษาเพิ่มความรูความสามารถในงานวิชาการที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 
 แอกที (Ahthe, 1979, p. 76) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู บทบาทหนาที่ของครูใหญและ
ครูในงานดานวิชาการ ผลการวิจัย พบวา ครูใหญและครูยอมรับวางานปรับปรุงการเรียนการสอน
ตองทํารวมกันเปนหมูคณะ โดยทุกคนมีความรับผิดชอบรวมกัน ครูใหญทําหนาที่บริหารงานอื่นๆ 
มากเกินไป ควรใหความสําคัญในการนิเทศการศึกษามากขึ้น ครูใหญและครูมีความคิดเห็นวา
โครงการสอน ของอําเภอมีอิทธิพลตอการใชหลักสูตรของโรงเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูใหญจากเปนผูส่ังการมาเปนผูประสานงานและมีการ
ทํางานเปนหมูคณะมากยิ่งขึ้น 
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 ชีทซ  (Sheets, 1987)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความเห็นและความคิดหวังของครูใหญ  ครูและ
ผูปกครองของนักเรียน  เกี่ยวกับบทบาทของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา 52  คน  ครู  124  คน  และ
ผูปกครองของนักเรียน 74 คน  พบวา  ครูใหญควรจะเปนผูจัดการเกี่ยวกับการกอสรางการประเมินผล  
การปฏิบัติการ  การพัฒนาหลักสูตร  การประเมินผลการศึกษา  การนิเทศการศึกษา  และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนเปนเปาหมายแรกในการจัดการศึกษา 
 เจอรร่ี  (Jerry, 1996, p. 425)  ไดทําการวิจัยเร่ือง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบ
กราฟฟคที่มีประสิทธิภาพ พบวา ควรรวบรวมแนวคิดและสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
กราฟฟคที่จําเปนทางการศึกษาใหไดมากที่สุดกอนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร จากนั้นจึงแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบกราฟฟค และนักการศึกษา เพื่อ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแลวควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้
หนวยงานตนสังกัดควรสนับสนุน สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมดวย 
 เชสเตอร(Chester, 1996, p. 286-288) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารวิชาการของ
ผูบริหารการศึกษาทั่วประเทศของสหรัฐอเมริกา  พบวา  พฤติกรรมทําใหการบริหารวิชาการของ
ผูบริหารมีสรรถภาพสูง  เนื่องมาจาการสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นไดแกสงเสริม
ใหครูใชเทคนิคการสอนหลายๆ วิธี  อภิปรายปญหาการปรับปรุงการสอนในที่ประชุมจัดปฐมนิเทศ
เพื่อชวยเหลือครูใหม หาวิธีวิจารณ งานของครูแบบติเพื่อกอโดยไมใหเสียกําลังใจ จัดใหมีการอบรม
ความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแกคณะครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน และจายเงินเบี้ยเล้ียง  
คาพานะ และคาที่พักใหแกครูที่อบรมทางวิชาการ 
                 เคฟ (Cave, 1996, p. 96) ไดทําการวิจัย  เรื่องการบริหารการประถมศึกษาในทองถิ่น
เปรียบเสมือนการนิเทศการสอน  จุดมุงหมาย  ของการศึกษาคนควา ครั้งนี้  เปนการวิเคราะหการนิเทศ
การสอนของครูใหญ  โรงเรียนประถมศึกษา  นอกเมืองรัฐนอรธเจอรซ่ี โดยใชประเมินผลการปฏิบัติการ
นิเทศการสอนโดยการเปรียบเทียบ  ประเมินบทบาทในการนิเทศการสอนโรงเรียนในเมืองและนอกเมือง 
ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนทักษะของครูใหญและวิธีการสํารวจการนิเทศโดยใชแบบสอบถามเพื่อ
การวิจัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  พบวา  ผูบริหารมีทัศนะตอการนิเทศมากขณะเดียวกัน ทัศนะครู
ก็เห็นสอดคลองกับผูบริหาร 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร  จะเห็นไดวาการบริหารงาน
วิชาการมีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียน  นักเรียน  และครูเปนอยางมาก  ทั้งนี้เนื่องจากวา  การ
บริหารงานวิชาการถือเปนหัวใจของการบริหาร  ถาผูบริหารสามารถที่จะบริหารงานวิชาการได
อยางดีแลว  ก็ยอมจะชวยใหการบริหารงานในดานอื่นๆ  เปนไปตามเปาหมายได  สามารถที่จะสราง
นักเรียนใหเปนไปตามที่การศึกษาชาติตองการ 
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2.5  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวมาแลวแสดงใหองคประกอบทางการ

บริหารงานวิชาการที่มีผลตอความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา  
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษา ตํารา  เอกสาร งานวิจัยดังกลาว  ผูวิจัยจึงสรุปกรอบการวิจัย  
ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนผูนําทางดานการบริหารงานวิชาการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                     1)  ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร  เปนความรูสึก
ทางบวกของครูผูสอนตอการบริหารงานทางวิชาการของผูบริหารซ่ึงทําใหการบริหารงานวิชาการ
ไดโดยอิสระคลองตัว  และพัฒนากระบวนการเรียนรู  และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  
โรงเรียน  ชุมชน และทองถ่ิน  แบงออก  12  ดาน  คือ 
                       (1)  หลักสูตรสาระการเรียนรูของหลักสูตรและการจัดระบบ  เปนการจัดทํา
โครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรู
เดียวและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม นําหลักสูตรไปใช มีการนิเทศหลักสูตร 
ติดตามผล  ปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
                      (2)  พัฒนากระบวนการเรียนรู  เปนการจัดการเรียนรู  ตามสาระและหนวย
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง
กับความสนใจ ของผูเรียน  ฝกใหผูเรียนรูจักคิด แกไขปญหาและไดเรียนรูจากประสบการณจริง 
                      (3)  ส่ือการเรยีนรู การจดัการเรียนการสอนโดยนําสื่อนวตักรรม และเทคโนโลยี
มาใชในการเรียนการสอนเพือ่ทําใหเดก็เกดิความรูยิ่งขึ้น 
                       (4)  การวัดผล  และประเมินผลการเรียนรู  เปนการสงเสริมใหครูจัดทําแผน 
การวัดผลและประเมินผลแตละวิชา  ใหสอดคลองกับมาตรฐานศึกษา โดยประเมินจากสภาพจริง 
                       (5)  การวิจัยในชั้นเรียน เปนการวิจัยเปนกระบวนการที่นาเชื่อถือและเปนระบบ
ในการแสวงหาคําตอบเพราะเปนการคิดคนและพัฒนาที่เปนการแกปญหาในสถานจริงในชั้นเรียน  
เปนกระบวนการเรียนรูในเชิงวิทยาศาสตรที่มีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการแสวงหาคําตอบ เปนการคิด
พัฒนานวัตกรรมเพื่อใชในการแกปญหาและการเรียนการสอน 
                       (6)  การสอนซอมเสริม  เปนการใหครูจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่ตองการ
ความชวยเหลือ  เพื่อเปนการแกไขขอบกพรองและเสริมทักษะการเรียนใหแกผูเรียน 
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                       (7)  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เปนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนวิธีการ
ชวยพัฒนาคุณลักษณะและนิสัยใจคอของผูเรียนใหเปนคนดี  มีความเสียสละ มีความซื่อสัตยกตัญู  
มีความกรุณา รักใครกลมเกลียว สามัคคีและมีวินัยมีภาวะของการเปนผูนําและผูตามในที่สุด 
                       (8)  กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา  เปนการประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการนเิทศงานวิชาการ  และแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการจัดระบบ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น 
                       (9)  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับสถานศึกษาจึงตองจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยใหเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสถานศึกษาจะตองจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และตอสาธารณชน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
                        (10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  เปนการจัดใหความรู  เสริม
ความคิดและเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนทองถ่ินใหประชาชน มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ ของสถานศึกษา 
                        (11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการสถานศึกษาและองคกรอื่น  
เปนการประสานความรวมมือ  ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน และ
องคกรอื่นทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งบริเวณใกล และตางพื้นที่การศึกษา 
                        (12)  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  และ
สถาบันอื่นที่จดัการศึกษา เปนการศึกษาขอมูลทางการศึกษาตองการไดรับความสนับสนุนดานวิชาการ
ของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถานบันอื่นที่จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 


