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การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
The Study of Present Condition, Problems and the Ways of Development
Academics and Administration of School In Khon Kaen Municipal
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการพัฒนา การบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน โดยจําแนกตามตําแหนงหนาที่ ประสบการณการทํางาน และขนาด
สถานศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
ปการศึกษา 2557 จํานวน 500 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 217 คน
สุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ทีผ่ า นการทดสอบหาคาความเชือ่ มัน่ โดยใชสตู รสัมประสิทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach”s Alphacoefficient) และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured interview) สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ F -test และ
t-test
ผลการศึกษาคนควา พบวา
1. สภาพปจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนโดยรวมอยูในระดับมาก
2. สภาพปญหาการบริหารงานดานวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง
3. การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการตามตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการณทาํ งาน และขนาด
ของสถานศึกษา พบวา ผูบ ริหารและครูผสู อนทีม่ ปี ระสบการณ และขนาดสถานศึกษาแตกตางกัน มีปญ
 หาในการบริหาร
งานวิชาการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนดานการพัฒนาการวางแผนงาน
วิชาการ ควรมีการกําหนดจุดมุงหมาย ในการวางแผนงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรจัดระบบการ
จัดการเรียนรูด ว ยกิจกรรมการปฏิบตั ิ ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา ดานการพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการทางการศึกษา ควรสงเสริมสนับสนุนใหมกี ารศึกษา
วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ควรมีการวางแผน แตงตั้งคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ควร แตงตั้งคณะ
1
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กรรมการวางแผนการดําเนินการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานการวัดผล ประเมินผล และการดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน ควรพัฒนาเครือ่ งมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐานและจัดใหมกี ารวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ และ
ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรู
คําสําคัญ : การพัฒนา, การบริหารงานวิชาการ
Abstract
This study was conducted on the purpose of find out the present condition and problems as
well as the ways to development schools academic administration in Khon Kaen municipality. The
study was look into the positions classified, the working experience and sizes of schools. This study
selected a number of 500 in academic year 2556 as the population and sample group. The sampling
and selection is based on Kregcie and Morgan table, and provided a number of 217 persons by
Stratified Sampling . This study used the 5 levels of rating scale questionnaire as the instruments and
had tested the Cronbach’s Alpha coefficient already, also with the structured interview too. The
statistical to data analysis are percentages, mean, standard deviation, and f-test, t-test for examined
the hypothesis respectively.
The results of studying revealed that :
1. The average level of school present condition in Khon Kaen municipality is “high”
2. The academic administration problem of schools in Khon Kaen municipality is “moderated”
3. The academic administration in term of ranks, working experiences and sizes of school
comparative, revealed that ; the principals and the teachers’ experience on theirs duties to the size
of various schools are not differentiate at 0.5 statistical significance.
4. The methods of academic managed development for schools in Khon Kaen municipality
are :
The schools must specify its goals ,academic planning properly in order to have continuously
achievements. In the aspect of learning process development, arrangement the practical learning
systems, trials ,self knowledge searching ,various of constructions and developed the libraries for
learning. As the schools curriculum analyse with circumstance analyst and schools status education
to make the schools vision, obligations, goals, good personality with all schools steak holders.For the
education media and other innovations development also the education technology of schools have
to be critical thinking properly about how to use these means to the class rooms. Add with the
internal quality assurance in education to the education standardized must be properly planning, the
commission appointment to follow up this task should be done for the better schools achievement.
In the aspect of the schools supervisor, the schools must have the commissions operation and their
workshop on how to do the good outcome completed plans. In the same as standard management
and evaluation should be good systems continually, and gathering the accurately data for teaching
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approval activity. One important topic is the schools impressive landscape to encourage students
interesting to learn, The better environment, the better achievement for learning resources, along with
the local wisdoms and the schools – students guardian network that can be the appropriate schools
teaching benefit.
Keywords : Developement, academic administration
บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การ
บริหารงานวิชาการซึง่ เปนการบริหารงานทีส่ าํ คัญ และเปน
หัวใจตอการปฏิรูปการศึกษา การบริหารงานวิชาการเปน
งานที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงแกไข การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตาม
เปาหมายของการศึกษา วิธกี ารจัดการหรือบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียน ผูบริหารการศึกษาตองเปนทั้งนักบริหาร และ
นักวิชาการงานวิชาการ เปนหัวใจของการบริหารการศึกษา
เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษา
ใหมคี ณ
ุ ภาพ ขึน้ อยูก บั งานวิชาการทัง้ สิน้ งานวิชาการเปน
กิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสือ่ การ
เรียนการสอน งานวัดผล และประเมินผล งานหองสมุด งาน
นิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุม
อบรมทางวิชาการ เพือ่ สงเสริมใหผเู รียนบรรลุจดุ หมายของ
การศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง การบริหาร
งานวิชาการนับเปนงานที่สําคัญของโรงเรียน เปนหนาที่
หลักของโรงเรียน ถือเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน
โรงเรียนจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน
ที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และ
คุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตใน
สังคมตอไปไดเปนอยางดีตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปยังคณะกรรมการ
และสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง
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ซึง่ ในสถานศึกษานัน้ จะเห็นไดวา หัวใจของสถานศึกษาอยูท ี่
การบริหารงานวิชาการ มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการ
ศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพการ
ศึ ก ษาจะปรากฏเด น ชั ด เมื่ อ มี ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการ
ประสบความสําเร็จ อุทัย บุญประเสริฐ. (2542) กลาววา
งานสําคัญของโรงเรียนคืองานวิชาการ ถาหากโรงเรียน
ดําเนินงานผิดพลาดทางวิชาการ ก็นาจะพิจารณาไดวา
โรงเรี ย นนั้ น ประสบความล ม เหลว ในทางตรงกั น ข า ม
โรงเรียนใดทีป่ ระสบความสําเร็จในการดําเนินงานวิชาการ
โรงเรียนนั้นก็สมควรที่จะไดรับการยกยองยอมรับวาเปน
โรงเรียนที่ดําเนินภารกิจไดผล ที่เนนความสําคัญของงาน
วิชาการ วา งานวิชาการเปนหัวใจของโรงเรียน และปรียาพร
วงศอนุตรโรจน. (2546) ไดกลาวเชนเดียวกันวา ความ
สําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการ (สนั่น
มีสัตยธรรม,2540) และดวยปจจุบันนี้ สํานักการศึกษา
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน มีโรงเรียนในความดูแล และ
รับผิดชอบทัง้ สิน้ 11 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเทศบาลหนองวัด
โรงเรียนเทศบาลหนองแวง และโรงเรียนเทศบาลคุมหนองคู
และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
เทศบาลบานตูม โรงเรียนเทศบาลบานโนนทัน โรงเรียน
เทศบาลศรีฐาน โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ โรงเรียน
เทศบาลโนนชัย โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม โรงเรียน
เทศบาลวัดกลาง และโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O –NET)
ปการศึกษา 2555 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา. 2555)
พบวา โรงเรียนในความดูแล และรับผิดชอบของสํานักการ
ศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแกน รวมทัง้ สิน้ 11 โรงเรียนนัน้
มีผลการทดสอบระดับชาติพนื้ ฐานบางรายวิชา อยูใ นระดับ
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ตํ่ากวามาตรฐานอยูหลายโรงเรียน โดยเฉพาะกลุมสาระ
การเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และภาษาต า ง
ประเทศ ทําใหคาเฉลี่ยผลการสอบวัดความรูพื้นฐานโดย
ภาพรวมอยูใ นระดับตํา่ เชน กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวม เทากับ
16.18 กลุม การเรียนรูส าระคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
มีคะแนนเฉลีย่ โดยภาพรวม เทากับ 18.31 กลุม การเรียนรู
ภาษาตางประเทศระดับประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยโดย
ภาพรวม เทากับ 18.12
จากการศึกษาเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาคนควา
ตระหนักถึงความสําคัญของผูบ ริหารโรงเรียน และครูผสู อน
ในฐานะบุคลากรที่มีสวนรวมในการศึกษา ผูศึกษาคนควา
จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาสภาพปจจุบนั ปญหา และแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครขอนแกน ใหมปี ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิง่ ขึน้
เพื่อใชในการพัฒนาการศึกษาตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปจจุบนั การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
2. เพือ่ ศึกษาปญหา การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
3. เพือ่ เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน
4. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ ไดแก ผูบ ริหาร
โรงเรียน และครูผูสอน สังกัดเทศบาลนครขอนแกน ปการ
ศึกษา 2556 จํานวน 500 คน ผูบริหารโรงเรียน จํานวน
11 คน ครูผูสอน จํานวน 463 คน (สํานักการศึกษา สังกัด
เทศบาลนครขอนแกน, 2556)

1.2 กลุม ตัวอยางในการศึกษาคนควาในครัง้ นี้
ไดแก ผูบ ริหารโรงเรียน ปการศึกษา 2557จํานวน 217 คน
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 6 คน ครูผูสอน จํานวน 211 คน
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชเกณฑตารางจากตาราง
ของ Krejcie and MorGan (บุญชม ศรีสะอาด.2545) โดย
การสุมแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) จําแนกตาม
ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และขนาดของ
สถานศึกษา พื้นที่ในการศึกษาคนควา คือโรงเรียนสังกัด
สํานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแกน ระยะเวลาที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลใน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
ตัวแปรทีใ่ ชในการศึกษาคนควาตัวแปรอิสระ ไดแก ตําแหนง
หนาที่คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ประสบการณ
ไดแกนอ ยกวา 5 ป 5-10 ป 11–20 ป มากกวา 20 ป ขนาด
ของสถานศึกษา ขนาดเล็กนักเรียน 1-300 คนขนาดใหญ
นักเรียน 301 คน ขึ้นไป ตัวแปรตาม ไดแก สภาพปจจุบัน
ปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการ
ศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนงาน
วิชาการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดเทศบาล
นครขอนแกน
ผลการศึกษาคนควา
ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามและแบบ
สั ม ภาษณ ผู ต อบแบบสอบถามตามตํ า แหน ง ผู บ ริ ห าร
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.1 เปนครูจาํ นวน 206 คน
คิดเปนรอยละ 94.9 จําแนกตามประสบการณการทํางาน
นอยกวา 5 ป จํานวน 34 คน คนคิดเปนรอยละ 15.7
ประสบการณการทํางาน 5-10 ป จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 32.3 ประสบการณการทํางาน 10-20 ป จํานวน
73 คน คิดเปนรอยละ 33.6 ประสบการณการทํางาน
มากกวา 20 ป ขึ้นไปจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 18.4
และจําแนกตามขนาดสถานศึกษา อยูใ นสถานศึกษาขนาดเล็ก
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จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 9.20 และในสถานศึกษา
ขนาดใหญ จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 90.80
1.1 สภาพปจจุบนั การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนพบวา ผูบริหารและ
ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนโดย
รวมอยูในระดับมาก ( =4.05) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา ดานการวางแผน
งานวิ ช าการ ( =4.15) ด า นการพั ฒ นาระบบประกั น
คุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา ( =4.11) ดาน
การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
( = 4.05) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ( = 4.05)
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.04) ดานการ
นิเทศการศึกษา ( =4.03) ดานการวัดผลประเมินผล และ
การเทียบโอนผลการเรียน ( =4.01) และดานการจัดการ
เรียนการสอน ( = 4.00)
1.2 สภาพปญหา การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน พบวาผูบริหารและ
ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการ โดยรวม ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.43) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน ดานมีคา เฉลีย่ สูงสุดคือการวางแผน
งานวิชาการ ( =3.68) รองลงมาคือ การพัฒนาการบวน
การเรียนรู ( =3.53) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
( =3.51) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ( =3.40) สวนการจักการเรียนการสอนนั้น
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งเทากับ ( =3.26)
1.3 เปรียบเทียบสภาพปจจุบัน ปญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
จําแนกตามตําแหนงหนาทีป่ ระสบการณในการทํางาน และ
ขนาดของโรงเรียน พบวา
1.3.1 ผูบ ริหารและครูทมี่ ตี าํ แหนงหนาที่
มีประสบการณในการทํางาน และมีขนาดสถานศึกษา
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปจจุบนั การบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนโดย
รวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
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1.3.2 ผูบ ริหารและครูทมี่ ตี าํ แหนงหนาที่
มีประสบการณในการทํางาน และมีขนาดสถานศึกษา
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนโดยรวม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
1. ดานการพัฒนาการวางแผนงานวิชาการ ควร
กําหนดจุดหมายเปนเปาหมายแหงอนาคต หรือผลลัพธ
สุ ด ท า ยที่ อ งค ก ารต อ งการให บ รรลุ ผ ลมี วิ ถี ท างในการ
วางแผนงานวิชาการ
2. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรจัด
วางระบบพัฒนาการจัดการดานการเรียนการสอนดวย
กิจกรรมการปฏิบตั ใิ หมกี ารทดลอง การศึกษาคนควา การ
สอนรูปแบบตางๆ ดําเนินการพัฒนาระบบหองสมุด เพื่อ
การเรียนการสอน
3. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควร
วิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถาน
ศึกษาเพือ่ กําหนด วิสยั ทัศน ภารกิจ เปาหมาย คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ใหมีสวนรวมของทุกฝายรวม ไดมีการกํากับ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
4. ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การทางการศึกษา ควรสงเสริมใหมีการศึกษาวิเคราะห
ความจําเปนในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม ที่เหมาะสมโดย
สมํา่ เสมอกอนการใชงานเฉพาะเพือ่ การศึกษา สนับสนุนให
มีการผลิตสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยี กระตุน ความสนใจของ
ผูเรียนสรางความเขาใจเกิดการเรียนรูเร็วขึ้น และจดจําได
นาน
5. ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ควรมีการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให
บรรลุตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา แตงตั้ง
คณะกรรมการ จัดระบบโครงสรางองคกร มีการจัดระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนดเกณฑการ
ประเมิน และเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งตัวชี้วัดของกระทรวง เพื่อ
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การพัฒนางานตามแผน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่น ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
6. ดานการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ควรแตงตัง้
คณะกรรมการในการนิเทศการศึกษา การพัฒนาบุคลากร
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการดําเนินการนิเทศ
ภายใน และพัฒนาบุคลากร ผูบริหารตามแผนงานให
สมบูรณ และสงเสริมใหบคุ คลเผยแพรผลงานตอสาธารณะ
7. ดานการวัดผล ประเมินผล และการดําเนิน
การเทียบโอนผลการเรียน ควร พัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลใหไดมาตรฐาน การจัดใหมกี ารวัดและประเมิน
ผลอยางเปนระบบ มีการบันทึกรายงานและนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู สงเสริม
ใหครูตะหนักถึงความสําคัญและรูจ กั หลักการวิธกี ารวัดผล
และประเมินผลการศึกษา ครูผสู อนตองประเมินผลผูเ รียน
ใหครบทุกกระบวนการ เชน ประเมินผลกอนเรียน ประเมิน
ผลระหว า งเรี ย น และประเมิ น ผลหลั ง เรี ย น ในแต ล ะ
หนวยการเรียนรู
8. ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดบรรยากาศ
สิง่ แวดลอมแหลงเรียนรูใ หเอือ้ ตอการจัดกระบวนการเรียน
รูและการนําภูมิปญญาทองถิ่นหรือเครือขายผูปกครอง
ชุมชน มีบทบาทการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
สงเสริมใหรักการอาน – เขียน ผสานความรูตาง ๆให
สอดคลองกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคใชชวี ติ อยางพอเพียง รักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมสอดคลองกับความสนใจ และความถนัด
ของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
อภิปรายผล
ผูบริหาร และครู ของโรงเรียนสังกัดสํานักการ
ศึกษา เทศบาลนครขอนแกน มีความคิดเห็นตอสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และการพัฒนางานบริหารการศึกษา
1. สภาพปจจุบัน การบริหารงานดานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแกนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงคาเฉลีย่ จาก

มากไปนอย พบวา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานที่
มีคา เฉลีย่ มากทีส่ ดุ เพราะปจจุบนั ผูบ ริหารสถานศึกษาและ
ครูใหความสําคัญในงานวิชาการมากเนือ่ งจากงานวิชาการ
ถือวาเปนหัวใจของการบริหารการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546) สอดคลองกับทวิทชัย ราวะรินทร (2554) ไดศึกษา
สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ
เขต 1ผลการวิจยั พบวา ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ ริหารสถาน
ศึกษา ครูผสู อน และครูวชิ าการในการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยรวมอยู ในระดับ
มาก สอดคลองกับผลการวิจัยของอุนากรรณ สวนมะมวง
(2553) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ผลการศึกษา พบวา
มีสภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูใ นระดับมาก
สอดคลองกับผลการวิจัยของวัชระ ขันธสมบัติ(2553) ได
ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไมครบชั้น สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผลการ
วิจัย พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวม และรายดาน 5 ดาน มี
การดําเนินการอยูในระดับมาก
2. สภาพปญหา การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน พบวา ผูบริหารและ
ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหาร
งานวิชาการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของอุไรวัลย วินทะไชย (2556) ไดเปรียบเทียบ
ป ญ หาการบริ ห ารงานวิ ช าการของโรงเรี ย นในสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการ
ศึกษาคนควาพบวาผลการวิเคราะหปญหาการบริหารงาน
วิชาการของบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางสอดคลองกับผลการวิจยั ของบันดล จันกุล
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(2552) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัย พบวา 1)
ระดับสภาพปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในอําเภอทาอุเทน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
3. เปรียบเทียบสภาพปจจุบนั ปญหาการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ประสบการณใน
การทํางาน และขนาดของโรงเรียน พบวา
3.1 ผู บ ริ ห ารและครู ที่ มี ตํ า แหน ง หน า ที่
มีประสบการณในการทํางาน และมีขนาดสถานศึกษา
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปจจุบนั การบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนโดย
รวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05
สอดคลองกับผลการวิจัยของสมคิด มานะคิด, สุวรรณา
โชติสุกานตและอรสา จรูญธรรม (2554) ไดศึกษาการ
บริหารงานดานวิชาการของผูบ ริหารโรงเรียนในทัศนะของ
ครูสงั กัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปราจีนบุรี พบวา ครู
มีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน จําแนกตามประสบการณในการทางาน โดยภาพ
รวมและรายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัย
ของสมชาย ชูเลิศ (2553) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางวุฒิ
การศึกษา และประสบการณการทางานของครูโดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน
3.2 ผู บ ริ ห ารและครู ที่ มี ตํ า แหน ง หน า ที่
มีประสบการณในการทํางาน และมีขนาดสถานศึกษา
แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปญหาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกนโดยรวม
ไม แ ตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดั บ .05
สอดคลองกับผลการวิจัยของเย็นจิตร รัตนาแพง (2553)
ไดศกึ ษา การศึกษาปญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
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ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3.3 ผลการศึกษาพบวาบุคลากรโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอยเอ็ด เขต 3 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียน
มีประสบการณทางาน และสถานภาพในโรงเรียนตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการโดย
รวมและเปนรายดานทุกขอในแตละดานไมแตกตางกัน
3.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน จากการสัมภาษณ
พบวา แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ควร
ใหการสนับสนุนสงเสริมใหโรงเรียนมีการดําเนินการเพื่อ
กอใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกๆ ดาน เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกคนมีความเกี่ยวของและ
เชือ่ มโยงกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูแ ละเปนตัวกลาง
สํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรียนตอไป สอดคลองกับขอกําหนดของกระทรวง
ศึกษาธิการ (2543) ที่กําหนดขอบขายของการบริหารงาน
วิชาการซึ่งประกอบดวยวิสัยทัศนและ ภารกิจแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอน กําหนด
ความก า วหน า และผลการเรี ย นรู ข องผู เรี ย น แผนการ
บริหารจัดการ ซึ่งสวนนี้ถือเปน ศักยภาพในการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาตนสังกัดและเผยแพรตอ สาธารณชน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาคันควา
ไปใช
1.1 ดานการวางแผนงานวิชาการ ควรจัด
ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาการประเมินประชาสัมพันธ
จัดทําเอกสารคูมือการใชเตรียมความพรอมดานบุคลากร
งบประมาณและวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ตลอดจนการจัดบุคลากรใหเหมาะสมทุกโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกนเพื่อประโยชนแกผูเรียนเปนหลัก
แนวทางปฏิบัติเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพของการพัฒนา
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วางแผนงานวิชาการตอไป 1.2 ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ควรสรางสรรคแสวงหาถายโอนความรู ความหยั่งรู
ใหมๆใหสอดคลองกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูโดย
เฉพาะการเรียนรูในรูปแบบทีมเพื่อปลูกฝงดานความรัก
ความสามัคคีและวินัยในตนเองเต็มตามความสามารถ
ตลอดทัง้ ตระหนักในหนาทีข่ องแตละบุคคลเปนหลักสําคัญ
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู 1.3 ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ควรวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูผ ล
การเรียนรู ทีค่ าดหวังในแตละกลุม สาระ เพือ่ ยกระดับกลุม
สาระใหเทียบเทาทุกกลุม สอดคลองกับนโยบายหลักของ
เทศบาล สถานศึกษาเปนหลัก พรอมจัดกิจกรรมเนนทักษะ
กระบวนการคิดตามแผนการเรียนรู ที่กําหนดและวิจัย
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประชาสัมพันธใน
ระดั บ เทศบาลชุ ม ชนต อ ไป 1.4 ด า นการพั ฒ นาสื่ อ
นวัตกรรมเพือ่ การศึกษา ควรสงเสริมใหมนี โยบายจัด อบรม
บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถติดตั้งโปรแกรมสื่อ
นวัตกรรมเพื่อการศึกษาใหทันสมัย มีรูปแบบ SMAST TV
ทุกกลุมสาระการเรียนรูครบทุกโรงเรียนเพื่อการพัฒนา
เปนการกระชับการเรียนรูและประหยัดเวลาอยางเปน
ระบบ 1.5 ดานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ควรใหความสําคัญในการดําเนินการ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารายงานผลการ
ประเมิ น ภายในสถานศึ ก ษา รายงานผลการประเมิ น
และพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูท ปี่ รากฏผลดานการ
คิ ด เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง แก ไขและจั ด การประเมิ น ภายใน
ตอเนือ่ งและสนับสนุนการประเมินภายนอกโดยเนนดานการคิด
ของผูเรียนเปนสําคัญ 1.6 ดานการจัดการเรียน การสอน
ควรกระตุน ใหผเู รียนไดฝก คิดฝกปฏิบตั จิ ริงและฝกปรับปรุง
ตัวเองในระหวางเรียนมีวนิ ยั ในการปฏิบตั หิ นาทีจ่ ดั กิจกรรม
เพือ่ ใหผเู รียนไดเรียนรูด ว ยตนเองและจัดเตรียมสือ่ นวัตกรรม
เครื่องมือสําหรับ การประเมินผล
2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน คือการพัฒนาการ
มีสวนรวมของครูในการดําเนินงานวิชาการของโรงเรียน

เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดําเนินงานใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.2 สรุปรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการโดยรวมในการบริหารงานวิชาการนัน้
ควรรวมมือกับเครือขายผูปกครอง นําภูมิปญญาทองถิ่น
ชุมชน เขามามีสวนรวมบทบาทหนาที่เขามารับผิดชอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ ในการบริหารงาน
วิชาการครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู ดวยความ
สามัคคี เพื่อปฏิบัติหนาที่ในทิศทางเดียวกันอยางยั่งยืน
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