รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
A MODEL FOR DEVELOPING ACADEMIC COMPETENCIES OF ADMINISTRATOR IN SCHOOL
UNDER THE LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE AREA 1
นายรอง ปัญสังกา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปีการศึกษา 2559
บทคัดย่อ
รายงานการวิจัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิช าการของผู้บ ริหารสถานศึกษาสัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพความต้องการและแนว
ทางการพั ฒนาสมรรถนะการบริ หารงานวิ ชาการของผู้ บริ หารสถานศึ กษา สั ง กั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
1 วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ระยะที่ 4 ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการพั ฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้ บริ หารสถานศึ กษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูวิชาการในโรงเรียน 169 โรง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในปีการศึกษา 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบทดสอบ
ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศ
ภายใน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ความต้องการอยู่ในระดับมากได้แก่ การพัฒนาหลั กสูตรสถานศึกษา การ
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมได้แก่ การ
ประชุมปฏิบัติการ การกากับติดตามอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติและ
การสร้างเครือข่าย 2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 ลั กษณะของรู ปแบบเป็ นการด าเนิ นงานเชิ งระบบ
ประกอบด้ วย ปั จ จั ยน าเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต (Output) โดยมี ผ ลย้ อนกลั บทุ กขั้ นตอน ซึ่ ง
กระบวนการ พัฒนาประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) Training 2) Coaching 3) Action Review 4) Evaluation และ
5) Learning ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมิน 4 ด้าน คือ ความเป็นประโยชน์
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเลย
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เขต 1 พบว่า ด้านความรู้การบริหารวิช าการหลั ง การพัฒนาสูง กว่าก่อนการพัฒนา ด้านสมรรถนะ คุณลักษณะ และ
ความพึงพอใจของการใช้รูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ รูปแบบการพัฒนา สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ

Abstract
The purpose of this research were to 1) to study the performance condition, needs and
guideline of academic competencies of administrator in school Under the Loei primary Educational
Service office area 1 2) construct and develop a model for developing academic competencies of
administrator in school 3) study results of an effective a model for developing academic
competencies of administrator under the Loei primary service office area 1. Including 4 phases :
Phase 1 : the study of needs and guideline development academic competencies Phase 2 :
Construct and develop a model for developing academic competencies of administrator. In
school Phase 3 : to find out the efficiency of the developed model. Phase 4 : Study results of an
effective a model for developing academic competencies of administrator .The Sample were.
experts administrator in school and academic teacher under the Loei primary service office area1.
(2015) from 169 school.
The findings were as follow;
1) An overall performance was at a moderate level. The lowest score aspects were also
ranked as followed: Curriculum development, the promote learning process, internal supervision
and research for learner. The need was at a high level as follows: curriculum development, the
promote learning process internal supervision and research for development learner. There was 5
parts of processes developing academic competencies: workshop, monitoring system, action and
development, performance appraisal and learning community. 2) The model for developing
academic competencies of administrator in school. was a system approach: Input, Process and
Output, The development process five steps : 1) Training 2) Coaching 3) Action review 4)
Evaluation and 5) Learning. The Models evaluation results of the model showed that
appropriateness, possibility, usefulness and effectiveness was overall at the highest level for
developing academic competencies of administrator in school and 3) using results of the model
for developing academic competencies of administrate for in school was to the academic
administration knowledge after development high than before. Competencies, characteristics and
have Satisfaction by using the model at the high level.
Key words: A model for developing academic competencies of administrator
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์การต่างๆ กาลังให้ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากร
บุคคลเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ ทรงคุณค่ามากที่สุดขององค์การเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขันขององค์การ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource
Management) นับว่าเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคลกาลังให้ความสนใจและนิยมมากที่สุด
(ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547) ทั้ง นี้เนื่องจากสมรรถนะ (Competency) เป็น เครื่อ งมือพื้นฐานในการบริหาร
ทรั พยากรบุ ค คลด้า นอื่ น ๆ ทั้ง การบริ หารจั ด การผู้ มีค วามสามารถสู ง การบริ หารผ ลการปฏิบั ติงานการพัฒนา
ความก้าวหน้าตามสายวิชาชีพ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Wright (2001) ที่พบว่า สมรรถนะเป็นส่วนสาคัญใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวชี้วัดทิศทางและเป็นตัววัดความเจริญก้าวหน้าของบุคคล
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสาคัญในการจัดการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และมีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งสานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548) ได้กาหนดสมรรถนะ
การบริหารด้านวิชาการ 4 ด้าน ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้ ด้านพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาด้านส่ง เสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา,
2548) ซึ่งสอดคล้องกับ สมิธ และคณะ (Smith, et al, 1961 อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2553) ที่ได้
เสนอแนะการใช้เวลาในการบริหารและการให้ความสาคัญของงานในสถานศึกษา
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ผลการประเมินระดับชาตินักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปี การศึ กษา 2558 ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่ า ความสามารถด้านภาษาและ
ความสามารถด้านเหตุผลมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.90 และ 48.20 แต่ความสามารถด้านการคิดคานวณมีค่าเฉลี่ยร้อยละ
39.80 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558
พบว่าความสามารถด้านภาษาและด้านเหตุผลในปีการศึกษา 2557 สูงกว่าปีการศึกษา 2558 ส่วนด้านคิดคานวณมี
ค่าเฉลี่ยต่ากว่าปี 2557 ผลการประเมินระดับชาติของนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2558 พบว่ า ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ มี ค่ าเฉลี่ ย ร้ อ ยละต่ ากว่ า
ระดับประเทศ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559) ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ยังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2559) จะ
เห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ผลการประเมิน O - NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงทุกปี และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยลดลงทุกปี (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, 2559) ซึ่ง
แสดงถึง คุณภาพการบริหารจัดการงานวิชาการของสถานศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพียงพอ ผู้ที่มี
บทบาทสาคัญคือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่ง จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะการบริห ารจัดการด้านวิช าการโดย
เร่ง ด่ว น เพื่อ ให้ผู้บริห ารสถานศึก ษานาความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพความต้ องการและแนวทางการพั ฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิ ชาการของผู้ บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
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2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึก ษาสภาพการปฏิบัติแ ละความต้อ งการพัฒ นาสมรรถนะการบริห าร งาน
วิช าการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ และการบริหารวิชาการ (Documentary Study) ศึกษา
สภาพ ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน
ระยะที่ 2 การสร้า งและพัฒ นารูปแบบการพั ฒ นาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของร่างคู่มือพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล จากการประชุมสนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส าหรับความ
เหมาะสมของคู่มือใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่าง
คู่มือดาเนินการโดยรวบรวมเป็นหมวดหมู่และนาเสนอในรูปแบบความเรียง
ระยะที่ 3 การใช้รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 118 คน และครูวิชาการโรงเรียน จานวน
118 คน รวมทั้งสิ้น 236 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือพัฒนา
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 4 เล่ม แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนความคิด
เห็นที่มีต่อสภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้คู่มือดาเนินการโดยรวบรวมเป็นหมวดหมู่และนาเสนอในรูปแบบความ
เรียง
ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน จ านวน 118 คน และครูวิชาการโรงเรียน
จานวน 118 คน รวมทั้งสิ้น 236 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้ของคู่มือพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การ
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วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ส่ว นข้อ เสนอแนะที่มีต่อ การใช้คู่มือ
ดาเนินการโดยรวบรวมเป็นหมวดหมู่ และนาเสนอในรูปแบบความเรียง
ผลการวิจัย
1. สภาพการปฏิบัติและความต้องการพัฒนาในการบริหารงานวิช าการของผู้บริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด
ได้แก่ การประกันคุณภาพภายในมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่การนิเทศภายในโรงเรียน และการ
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คือด้านการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ความต้องการพัฒนาในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวม พบว่า มีความ
ต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก และด้านที่ต้องการพัฒนามากที่สุดคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การนิเทศภายในโรงเรียน และการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากเช่นกัน ส่วนด้านที่มีความต้องการพัฒนาต่าสุดคือด้านการประกันคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
2. ผลการสังเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ยังไม่มี
การจัดสาระเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนยังไม่สามารถจัดทาแผนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้านการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนไม่มีการจัดให้มี
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนขาดการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ครูยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียน
ความต้ องการในการพัฒนาการบริ หารงานวิชาการของผู้ บริ หารสถานศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 มี มีความต้องการพัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการส่ง เสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการ ด้านการนิเทศภายในโรงเรียน และด้าน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทาวิจัยใน
ชั้นเรียน
3. ผลการศึกษาองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่
3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามี 8 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) ผู้บริหารดาเนินการจัดระบบ งานวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2) ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา 3) ผู้บริหาร
กาหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 4) ผู้บริหารอธิบายวิธีการวิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) ผู้บริหารส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึก ษาใน การจัด ทา
หลักสูตร 6) ผู้บริหารส่ง เสริมให้มีการสารวจแหล่ง การเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 7) ผู้บริหารจัดทา จัดหา
เอกสารหลักสูตรให้ครูใช้ในการใช้เขียนแผนการจัด การเรียนรู้ และ 8) ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการประเมินผลการใช้
หลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 8 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) การแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน ยึดตัวนักเรียนเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด 2) การสร้างสิ่งแวดล้อม บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 3) การรับรู้ แสดงความยินดี และประกาศเมื่อมีความ ก้าวหน้าหรือความเป็นเลิศทางวิชาการ
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ร่วมกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 4) การสร้างแรงจูงใจ ให้ขวัญกาลังใจให้กับครูและนักเรียน 5) การติดต่อสื่อสารและ
กระตุ้นให้ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จในทางวิชาการ 6) การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ 7) การแสดงพฤติกรรมต้นแบบของบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ 8) การกระตุ้น
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการริเริ่ม และทดลองนวัตกรรมการเรียนรู้
3.3 การนิเทศภายในมี 5 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) การเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศโดยระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่าย
ภารกิจเป้าหมายวิธีการปฏิบัติระยะเวลาปฏิบัติรวมทั้งจัดทาคู่มือการนิเทศให้ครูมีส่วนร่วมและกาหนดนโยบายการ
นิเทศภายในไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี 2) การจัดทาเอกสารคู่มือการนิเทศ จัดหาสื่อและเครื่องมือสาหรับการ
นิเทศ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนางาน 3) การระดมความคิดและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนของครูและสร้างข้อตกลงหรือชี้แจงให้เกิดความมั่นใจกับครูเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนการนิเทศ 4)
การกาหนดวิธีการควบคุมกากับติดตามประเมินผลการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจนปรับปรุง วิธีการนิเทศภายใน
กาหนดเครื่องมือในการนิเทศให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจาเป็นและ 5) การวิจัยหา
รูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและใช้วิธีการที่หลากหลายมาใช้เพิ่มพูนประสบการณ์และ
สามารถนามาให้ครูพัฒนาตนเองพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
3.4 การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน มี 8 ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1) ผู้บริหารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน 2) ผู้บริหารจัดหาอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู 3) ผู้บริหาร
ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยในชั้นเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4) ผู้บริหารกระตุ้นให้ครูทา
วิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน 5) ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะ คาปรึกษาแก่ครูเกี่ยวกับ
การสารวจและวิเคราะห์ปัญหา การกาหนดวิธีการในการแก้ปัญหา 6) ผู้บริหารสนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การทาวิจัย 7) ผู้บริหารจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาวิจัยในชั้นเรียน และ 8) จัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัย
ในชั้นเรียนของครู ทั้งในและนอกสถานศึกษา
4. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นแบบแผนของการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
1 เชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) โดยมีการสะท้อนผลกลับ
ทั้งปัจจัยและกระบวนการ จากการประเมินพบว่า ทั้ง รูปแบบและคู่มือ มีความเหมาะสม มีค วามสอดคล้อง มีค วาม
เป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการตรวจสอบคู่มือพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ส่วนความคิด
เห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของร่างคู่มือในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลการใช้รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะการบริห ารงานวิชาการของผู้บริห ารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า
5.1 ผลการประเมินด้านความรู้ผู้อานวยการสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยพบว่า หลัง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามีค วามรู้การบริหาร งานวิช าการ สูงขึ้นกว่าก่อนการ
พัฒนา ผลประเมินสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผล
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การประเมินคุณลักษณะทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก ส่ว นของความคิด เห็น และข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม
ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ส อนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในการใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 พบว่า เห็นว่าควรปรับปรุงในเรียงล าดับเนื้อหาการดาเนินงานของบางลักษณะงานและควรเพิ่มเติ มในส่วนของ
เอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการดาเนินงานให้ครบถ้วน
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้วิจัยนาผลการวิจัยมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้านการนิเทศภายในและด้านวิจัยและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แม้การบริหารงาน
วิชาการเป็นภารกิจที่สาคัญของสถานศึกษา แต่การดาเนินงานในบางด้านสถานศึกษายังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วงศ์จันทร์ แก้วสีนวล (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สัง กัดสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1 พบว่า
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพียงตะวัน ฤทธิรณ
(2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
สุรินทร์ เขต 2 พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
2. ส่วนผลการศึกษาความต้อ งการพัฒ นาในการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถานศึก ษา สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่าผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
งานบริหารงานวิชาการ มีความต้องการพัฒนาด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องต้องการได้รับการ
พัฒนามากที่สุด ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้านการนิเทศภายใน และด้านการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพียงตะวัน ฤทธิรณ (2558) ได้ทา
การวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
พบว่า ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีค วามเหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนโดยประสานความร่ว มมือ
กับ ชุม ชนและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และใช้
แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3. ผลการศึกษาองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา มี 6 ตัวบ่งชี้ดังนี้ (1) การเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ (2)
การกากับติดตามประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ (3) การกาหนดและบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศ น์ เป้าหมายและพันธกิจ ของโรงเรียน (4) การจัดให้มีทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างเพียงพอและจัดเวลาของ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงเรียน (5) การประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึ กษาของโรงเรี ยนอย่ า งต่ อเนื่อ ง และ (6) การระดมความร่ วมมือ ชุม ชนและผู้มี ส่ว นได้ส่ ว นเสีย เข้ าร่ ว ม
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กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ (1) การแสดงให้
เห็นอยู่เ สมอว่าการจัดการเรียนรู้ใ ห้แก่นัก เรียน ยึดตัว นัก เรียนเป็นสิ่ง ที่ส าคัญที่สุด ( 2) การสร้างสิ่ง แวดล้อม
บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ส่ง เสริมการเรียนรู้ (3) การรับรู้ แสดงความยินดี และประกาศเมื่อมี
ความก้าวหน้าหรือความเป็นเลิศทางวิช าการร่วมกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง (4) การสร้างแรงจูงใจ ให้ขวัญ
กาลังใจให้กับครูและนักเรียน (5) การติดต่อสื่อสารและกระตุ้นให้ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จในทาง
วิชาการ (6) การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ (7) การแสดงพฤติกรรม
ต้นแบบของบุคคลแห่งการเรียนรู้ และ (8) การกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการริเริ่ม และทดลองนวัตกรรมการเรียนรู้ 3)
การนิเทศภายใน มี 5 ตัวบ่งชี้ดังนี้ (1) การเขียนแผนปฏิบัติการนิเทศโดยระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่าย ภารกิจ เป้าหมาย
วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลาปฏิบัติ รวมทั้งจัดทาคู่มือการนิเทศให้ครูมีส่วนร่วมและกาหนดนโยบายการนิเทศภายในไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปี (2) การจัดทาเอกสารคู่มือการนิเทศ จัดหาสื่อและเครื่องมือสาหรับการนิเทศ อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนางาน (3) การระดมความคิดและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
และสร้างข้อตกลงหรือชี้แจงให้เกิดความมั่นใจกับครู เพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนการนิเทศ (4) การกาหนดวิธีการ
ควบคุมกากับติดตามประเมินผลการนิเทศภายในไว้อย่างชัดเจนปรับปรุงวิธีการนิเทศภายในกาหนดเครื่องมือในการ
นิเทศให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจาเป็นและ (5) การวิจัยหารูปแบบการนิเทศภายในที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและใช้วิธีการที่หลากหลายมาใช้เพิ่มพูนประสบการณ์และสามารถนามาให้ครูพัฒนา
ตนเองพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและ 4) การพัฒนานักเรียน มี 7 ตัวบ่งชี้ดังนี้ (1) การทาให้นักเรียนทุก
คน อ่านออก เขียนได้ และมีพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (2) การติดตาม รับทราบความก้าวหน้าของนักเรียนอยู่เสมอ และการดาเนินการพัฒนานักเรียนที่เรียนอ่อน (3)
การส่งเสริมจั ดโครงการกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้กับนักเรียน (4) การปรั บปรุงงานการสอนอยู่เสมอ
ประสานงานและดูแลการสอนของครูมากขึ้น (5) การรายงานผลการเรียนของนักเรียน และสะท้อนผลการวิเคราะห์
ข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน (6) การนาเอาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 7)
การจัดโครงการ/กิจกรรมชมรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนได้ครอบคลุมตามทฤษฎีพหุปัญญาอย่างทั่วถึงทาให้
ผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิช าการของผู้บริหารสถานศึกษา สัง กัด สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 จานวน 4 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เล่มที่ 2 การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ เล่มที่ 3 การนิเทศภายใน และเล่มที่ 4 การพัฒนาผู้เรียน โดยมี ผลการตรวจสอบคู่มือพัฒนา
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า ความเหมาะสมของร่างคู่มือในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
ในการพัฒนาคู่มือพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา
ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและความต้องการพัฒนาด้านการบริหาร งานบุคคลในสถานศึกษา ขั้นตอนที่
2 การพัฒนาคู่มือขั้นตอนที่ 3 การใช้คู่มือ และขั้นตอนที่ 4 การประเมินความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาด้านการ
บริหารงานบุคคลสอดคล้องกับคีรีบูนจงวุฒิเวศย์และมาเรียมนิลพันธุ์ (2542) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการจัดทาคู่มือว่า
ควรประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนร่างคู่มือ 2) การเตรียมข้อมูลในการพัฒนาคู่มือ และ 3) การ
ทดสอบคู่มือสอดคล้องกับ ศรัณย์ ไวยานิกรณ์ (2547) ได้กาหนดแนวทางในการจัดทาคู่มือไว้ว่าควรประกอบด้วยขั้นตอน
หลัก 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสารวจข้อมูล พื้นฐาน 2) ขั้นการจัดทาคู่มือ 3) ขั้นทดสอบคู่มือ โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และ 4) ขั้นประเมินคุณภาพของคู่มือสาหรับการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดทาคู่มือ
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4. ผลการใช้คู่มือพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา มีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้เท่ากับ 19.94 คะแนน ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมของคู่มือดังกล่าว
อยู่ในระดับมาก ทั้ งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ วิจั ยได้ ดาเนินการชี้แจงท าความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ ทดลองใช้คู่ มือถึงความเป็ นมา
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ รวมทั้งมีการชี้แจงขั้นตอนการใช้คู่มือ และมีการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนาใน
ระหว่างทดลองใช้คู่มือเป็นระยะและสม่าเสมอ นอกจากนี้การจัดทาคู่มือดังกล่าวมาจากฐานการสารวจสภาพปฏิบัติงานและ
ความต้องการพัฒนาด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
รวมทั้งคู่มือดังกล่าวยังได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
ส านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษา และรองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ ก ษา กลุ่ ม
ผู้อานวยการโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิช าการ และกลุ่มศึกษานิเทศก์ผู้เชี่ยวชาญที่มีค วาม
เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิชาการจึงทาให้ได้คู่มือที่ตรงกับสภาพการปฏิบัติงานจริง และความต้องการพัฒนาของ
กลุ่มผู้ทดลองใช้คู่มือ ซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการจัดทาคู่มือที่ดีตามแนวทางของ สกุณา ยวงทอง (2542 : 29) ที่กล่าวถึง
การจัดทาคู่มือที่ดีว่า ควรมีการวิเคราะห์ถึงกลุ่มผู้ใช้คู่มือ การกาหนดวัตถุประสงค์และการกาหนดขอบข่ายเนื้อหากว้างๆ
ของคู่มือเพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ และสอดคล้องกับแนวคิดของคีรีบูน จงวุฒิเวศย์
และมาเรียม นิลพันธุ์ (2542 : 12–18) ที่กล่าวถึงคู่มือที่ดีว่า ควรมีเนื้อหาสาระตรงกับเรื่องที่จะศึกษาการนาเสนอ
เนื้อหาควรพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นความรู้ของผู้ที่จ ะศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของวงศ์จันทร์ แก้วสีนวล
(2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุร าษฎร์ธานี เขต 1 พบว่ าผลการประเมินจากผู้เชี่ย วชาญ มีค วาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลการประเมินสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ด้านสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้าน
คุณลักษณะทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และความพึง พอใจของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานวิช าการของผู้บริ หารสถานศึ กษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก ทุกด้ าน ทั้ง นี้อ าจเป็ นเพราะว่ า
ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นากระบวนการตามคู่มือพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สัง กัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่มีประสิทธิภ าพไปใช้จริง ตามบริบทของสภาพการ
ปฏิบัติงานและความต้องการของแต่ละสถานศึกษาและเชื่อมโยงกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ผู้วิจัย มีจุดมุ่ง หมายในการ
จัดทาคู่มือเพื่อให้ผู้อานวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาได้
นาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการที่มีความชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้เกิดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานโดยผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดทาคู่มือตามหลักการที่นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนะไว้ เช่น ปรีชา
ช้างขวัญยืนและคณะ (2556) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ได้กล่าวถึงคู่มือไว้ว่า คู่มือ
เป็นเอกสารที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้คู่มือได้ศึกษาทาความเข้าใจ และง่ายต่อการปฏิบัติ
ตามได้ในการทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากที่สุด และทาให้ผู้ใช้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะที่ใกล้เคียงกันดังนั้นในการจัดทาคู่มือนี้จึงมีการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาด้าน
การบริหารงานวิชาการ มีการวางโครงร่างของคู่มือให้สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของคู่มือและขอบข่ายภารกิจการบริหารงาน
วิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษามี การตรวจสอบความเหมาะสม ทดลองใช้และตรวจสอบความเป็น ไปได้ แ ละเป็ น
ประโยชน์ในการนาไปใช้จ ริง นอกจากนี้ในการนาเสนอเนื้อหาในคู่มือดัง กล่าวผู้วิจัยได้นาเสนอเนื้อหาไว้ 3 ส่วน
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ด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 บทนา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและภารกิจ และขอบข่ายดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 ขอบข่ายภารกิจของงานการบริหารงานวิชาการ จาแนกเล่มที่นาเสนอ คือ เล่มที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เล่มที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เล่มที่ 3 การนิเทศภายใน และเล่มที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนซึ่ง
สอดคล้องกับปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ (2556) คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และมาเรียม นิลพันธุ์ (2542) และสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ที่กล่าวถึงลักษณะของคู่มือที่ดีว่า คู่มือที่ดีนั้นจะต้องระบุค วามสาคัญ
และประโยชน์ของคู่มือที่จะนาไปใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้คู่มือให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยจะได้
อะไรมีคาชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจขั้นตอนการใช้คู่มือ จัดรูปเล่มให้น่าสนใจ เนื้อหาสาระที่ปรากฏในคู่มือควร
จัดให้เหมาะสมกับพื้นฐาน ความรู้ของผู้ที่จะศึกษาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจมี
ภาพประกอบเนื้อหา และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเสมอ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
จากการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้วิจัยได้เห็นประโยชน์ที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดังต่อไปนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ควรนาผลจากวิจัยไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรม เปิดโอกาสให้ผู้อานวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้เพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ หรือทาความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานอันจะนาไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานวิชาการในโอกาสต่อไป
2. หน่ว ยงานต้น สัง กัด ควรเป็น หน่ว ยงานกลางในการส่ง เสริม และสนับ สนุน ให้ส ถานศึก ษา มี การ
บริหารงานวิชาการโดยเปิดโอกาสให้ผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการรับรู้ นโยบาย รวมทั้งร่วม
ตัดสินใจในการกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมในกระบวนการบริหารงานวิชาการในทุกด้าน เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา เนื่องจากผลการศึกษาสภาพความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาด้าน
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวมแล้วผู้อานวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
งานบริหารงานวิชาการ มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการนั้นยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
ด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้น
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ควร
มีมาตรการในการกระจายอานาจการบริหารจัดการด้านการบริหารงานวิชาการให้กับสถานศึกษาในการดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน และการพัฒนาผู้เรียนให้มาก
ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกั ดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
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2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายภารกิจการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การนิเทศภายใน และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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