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ชาติชาย ศรีจันทรดี : บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
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145 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 กลุม
ตัวอยางคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 39
โรง ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษา 1 คน และครูผูสอน 2 คน
รวมทั้งสิ้ น 156 คน เครื่ องมือที่ใชในการวิจัยเป นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บบทบาทของผู บ ริห าร
สถานศึกษาตามแนวคิดของแฟเรนและเคย (Farren and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556 ตามขอบังคับคุรุสภาว าดวยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ
ความถี่ (f) รอยละ (%) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (rxy) ผลการวิจัยพบวา
1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ดานเรียงจากมาก
ไปหานอยดังนี้ ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูสงเสริมสนับสนุน ผูคาดการณ และผูใหคําปรึกษา
2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556 อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานคือ มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
และอยูในระดับมากจํานวน 2 ดาน เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากั บการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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The purposes of this research were to find: 1) the administrator’s roles in Secondary
Educational Service Area Office 3, 2) the performance according to teacher professional standards
2013 in Secondary Educational Service Area Office 3, 3) the relationship between the
administrator’s roles and the performance according to teacher professional standards B.E. 2556
in Secondary Educational Service Area Office 3. The samples in this research consisted of 39
schools in Secondary Educational Service Area Office 3. The respondents were a school
administrators, deputy administrator and two teachers, totally 156 respondents. The research
instrument used for gathering data was a questionnaire concerning the administrator’s roles
based on the viewpoint of Farren and Kaye, and the performance according to teacher
professional standards B.E. 2556 based on the teachers’ council of Thailand regulation. The
statistics applied in data analysis were frequency (f), percentage (%), arithmetic mean ( X ),
standard deviation (S.D.) and Pearson’s product – moment correlation coefficient (rxy).
The results of this research were as follows:
1) The administrator’s roles in Secondary Educational Service Area Office 3, as a whole
was at a high level, as an individual was at a high level, ranking from the highest mean to the
lowest: facilitator, appraiser, enabler, forecaster and adviser.
2) The performance according to teacher professional standards B.E. 2556 in Secondary
Educational Service Area Office 3, as a whole was at a high level, an aspect was at a highest
level: self performance standard and 2 aspects were at a high level, ranking from the highest
mean to the lowest: job performance standard, knowledge and professional experience standard.
3) The relationship between the administrator’s roles and the performance according to
teacher professional standards B.E. 2556 in Secondary Educational Service Area Office 3 was
correlated at a high level significant at the level of .01.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่ง จากทานอาจารย
ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว และอาจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ประเสริ ฐ อิน ทร รั กษ ประธานกรรมการสอบ และ ดร.จตุร งค อิน ทรรุ ง
ผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา ชวยเหลือ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ และให
กํ า ลั ง ใจแก ผู วิ จั ย มาโดยตลอด รวมทั้ ง คณาจารย ภ าควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาทุ ก ท า น ผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ดร.เฉลียว ยาจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร ดร.สมใจ เดชบํารุง
ผูอํานวยการโรงเรี ยนวัดศาลาแดง ดร.ธีร ศักดิ์ อุนอารมยเลิ ศ อาจารย ภ าควิช าพัฒ นศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวสุภาภรณ ขานสันเทียะ และนางนารีรัตน มากเกตุ ครู
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย รวมถึง
คณะผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 9 ทุ ก ท า น ซึ่ ง อนุ เ คราะห ใ นการทดลองเครื่ อ งมื อ วิ จั ย และขอขอบคุ ณ คณะ
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอศักดา และคุณแมอุษา ศรีจันทรดี ผูใหทุกสิ่งที่ดีงามและกําลังใจ
อยางยิ่งแกลูกเสมอมา ขอขอบคุณพี่นองครอบครัวศรี จันทรดี ที่คอยใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และคําแนะนําอันมีคาจากพี่ๆ
นองๆ เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโทรุน 32 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี
คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ตลอดจนผู
มีพระคุณทุกทานที่ไดเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และใหความเมตตาชวยเหลือมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่
มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้
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บทที่ 1
บทนํา
การศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ ทําให
ประชาชนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการไดรับการศึกษาที่เทาทียมกันตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 4
กลาวถึงความหมายของการศึกษาวา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การถายทอดความรู การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางต อเนื่องตลอดชีวิต และยังไดบัญญัติไวใน
มาตรา 10 วา “การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใช จาย” และมาตรา
6 ก็กลาวไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข”1
ในการจัดการเรียนการสอนของแตละโรงเรียน บุคลากรที่มีบทบาทสําคัญซึ่งจะประกอบดวย
ผูบริ หารสถานศึกษา รองหรื อผู ชว ยผู บริหารสถานศึกษา ครูผู ส อน บุ คลากรทางการศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในกลุมบุคลากรเหลานี้ ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มี
บทบาทที่สุดในการบริหารจัดการใหโรงเรียนสามารถผลิตผลงานไดอยางดี หรือมีประสิทธิภาพตาม
ความมุงหวังของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้โดยเฉพาะบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองเปนผูนําทางวิชาการ เปนผูสงเสริมสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดําเนินไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่เหมาะสม รวมทั้งเปนตัวแบบในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและถูกตองใหแกครู
และนักเรียนของแตละสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
หลายดาน2
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กองเทพ เคลือบพณิชกุลและคณะ, รวมกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ
(กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2549), 52
2
ธีระ รุญเจริญ, สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพฯ: ขาวฟาง, 2548),
17-18.
1

2
การพัฒนาครูถือเปนยุทธศาสตรสํ าคัญที่ป รากฏชัดในกระแสปฏิรูปการศึกษาทั่ว โลก ใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ใหความสําคัญแกครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา ดังปรากฏในมาตรา 52 ถึงมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติ ที่ไดกําหนดใหมีการปฏิรูป
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ และเนนยุทธศาสตรการพัฒนาครูอยางตอเนื่องใน
ฐานะที่เปนกลไกสําคัญในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนผูถายทอดกระบวนการ
เรียนรู จิตสํานึก และคานิยมที่ดีใหกับเด็ก ซึ่งจะเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ทั้งนี้ ภาพรวมการดําเนินงานเพื่อการจัดระบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่
ผานมาพบวา การดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาครูนั้น มีความกาวหนาไปมาก มีหนวยงานรับผิดชอบ
อยูมาก และกระจายอยูใน 5 กระทรวง มีกลไกประสานที่ถือเปนเรื่องจําเปน ซึ่งปจจุบันกลไกดังกลาว
คือคณะกรรมการประสานการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเปนประธาน ทั้งนี้ในภาคปฏิบัตินั้นพบวา มีการประสานการดําเนินงานลงไปเปนลําดับขั้น
คือ ระดับภาค จั งหวัด อําเภอ โรงเรียน ผานศูนยและหนว ยงานตางๆ ลงไปเปนระบบ แตก็เปน
ประเด็นที่นาคิดวา โครงสรางดังกลาวจะเอื้อตอการพัฒนาครูมากนอยเพียงใด ที่นาสังเกตคือ ปจจุบัน
กลุมครูตนแบบและชมรมครูเกิดขึ้นไมนอย แตยังขาดพลังและการหนุนเสริมในการทํางานพัฒนาครู
อยางไรก็ตาม ทามกลางความพยายามปฏิรูปการพัฒนาครูก็ยังพบปญหาอุปสรรคอยูที่ว า แมจะมี
กลไกประสานและบูรณาการแผนการพัฒนาครูระดับกระทรวง แตก็ยังมีลักษณะแยกสวนในการ
ดําเนินงาน รวมทั้งหนวยงานยังรูสึกวาการบูรณาการทําใหงบประมาณถูกจํากัดลง นอกจากนี้ในแง
ของความคาดหวังที่จะอาศัยบทบาทของชมรมครูเฉพาะสาขาวิชาตางๆ ที่นาจะเขามาชวยแกปญหา
ครูสอนไมตรงสาขาไดมากนั้น กลับพบวาระเบียบราชการยังเปนอุปสรรคในการใหการสนับสนุนชมรม
ครูเหล านี้ ในดานแนวทางและรูปแบบการจัดการฝกอบรมพัฒนาครู ยังพบดว ยวา แนวทางและ
รูปแบบการจัดยังเปนรูปแบบการจัดการบนฐานความคิดวาเนื้อหาความรู ที่ใหประยุกตใชไดทุกที่ทุ ก
สถาน มีก ารฝ ก อบรมระยะสั้ น 1-2 วั น การเรีย นรู ไม ตอ เนื่ อง ผลกระทบต่ํา และไมยั่ งยื น ต อ
กระบวนการเรียนการสอน ไมไดเชื่อมโยงกับปญหาที่แทจริงในหองเรียน และมักมีทรัพยากรจํากัดใน
การฝกอบรม ขาดการทดลองทําจริง ที่นาสังเกตคือแนวทางและรูปแบบการพัฒนาครูที่ผานมาดูจ ะไม
เทาทันตอพลวัตโลกที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วดวย3
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สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการทดลองตัวแบบการ
พัฒนาครูแบบอิงพื้นที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู , พิมพ
ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 6-7.

3
บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน คือการทําอยางไรใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา บุคคลที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทํางานใหบรรลุเปาประสงคสําเร็จได ครูตองจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหกับลูกศิษยเติ บโตและพัฒนาเปนสมาชิกของชุมชน สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข4
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหคุรุสภา มีอํานาจ
หนาที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของครู ผู บริ หารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจะตองจัดใหมี
การประเมินระดับคุณภาพของครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ และความชํานาญ ตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น เมื่อไดรับใบประกอบวิชาชีพแลวตองปฏิบัติงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพที่
คุรุสภากําหนด5
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ให
ความสําคัญกับครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไวในหมวดที่ 7 วาดวยเรื่อง ครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา โดยระบุสาระสําคัญไวในมาตรา 52 ถึงมาตรา 54 กลาวคือใหกระทรวง
ส ง เสริมให มีระบบ กระบวนการผลิ ต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาให มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ใหครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชน ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ในมาตรา 55 ไดกําหนดใหมีกฎหมายวาดวยเงินเดือน คาตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมี
รายไดเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ ใหมีกองทุนสงเสริมครู คณาจารย และ
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ชุติกาญจน รุงเรื อง, โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาขา ราชการครู
ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ” โครงการ
พัฒนาวิชาชีพผูบริห ารสถานศึกษาประจําการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อยุธยารุน 7 ป
การศึกษา 2552 (ม.ป.ท., 2553), 14.
5
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ม.ป.ท., 2549), 3-4.

4
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนงานสรางสรรค ผลงานดีเดน และเปนรางวัลเชิดชู
เกียรติครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา6
ครูเป นผู ประกอบวิช าชีพทางการศึกษา ที่มีห น าที่ห ลั กในดานการสอน และสง เสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษา ครูจะตองมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และ
สงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ตามศักยภาพของผูเรียน โดยเฉพาะการฝกผูเรียนในดานกระบวนการคิด
ให ส ามารถนํ ามาใช เ พื่ อ เผชิ ญ สถานการณ ต า งๆ ได เ หมาะสมกั บ ยุ คสมั ย แห ง สั ง คมข า วสารและ
ความกา วหน าทางดา นเทคโนโลยี ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ หลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงนับไดวาครูเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย และเปนผลใหเกิดคุณภาพของประชากรในสังคม ครูทุกคนจึงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยถือวาการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนหนาที่ของครูที่จะตองพัฒนา
ตนเอง เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะวามาตรฐานวิชาชีพเปนหลักสําคัญในการ
ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหเปนวิชาชีพชั้น สูง เพื่อเปนหลักประกันแกสังคมวา ครูเปนผูที่มีคุณภาพ
และคุณธรรม เหมาะสมกับความเชื่อถือ ศรัทธาของสังคมอยางแทจริง7
จากยุทธศาสตรการพัฒนาครูโดยผูบริหารพบวา ผูบริหารที่มีระบบการจัดการความรูภายใน
ตนเองที่ดี มีวิสัยทัศนที่ชัดเจน และคร่ําหวอดในวงการวิชาการอยางตอเนื่องนั้น จะมีศักยภาพในการ
สงเสริมครูในความดูแลของตนใหประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน และผลักดันองคกรให
เปนองคกรแหงการเรียนรูไดดี ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องแลว ผูบริหารควรใช
กระบวนการจัดการความรู ที่เหมาะสมในการส งเสริ มให ครูมีการจัดการความรูที่ดีดว ย สิ่ งแรกที่
ผูบริหารควรกระทํา คือ ความเชื่อมั่นในตัวครูแตละคนวาทุกคนมีศักยภาพในการสรางความรูและมี
ความสามารถที่จะพัฒนาได เพียงแตยังไมไดรับการสงเสริมใหแสดงพฤติกรรมหรือสิ่งดีที่มีอยูในตัวเอง
ออกมา ภาระงานของผูบริหารที่สําคัญนั่นคือ การสงเสริมใหครูดึงความสามารถและศักยภาพของตน
ในดานตางๆ นั้นออกมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาองคกรอยางเต็มที่ โดยรูปแบบ
และวิ ธี ก ารการจั ด การความรู ข องผู บ ริ ห ารในการหาแนวทางดึ ง ศั ก ยภาพของครู ภ ายใต ร ะบบ
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค,
2547), 9.
7
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ครูสูมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการเรียนรูที่สงเสริมกระบวนการคิด ” ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2548 (ม.ป.ท.,
2548), 1.

5
บริหารงาน ผูบริหารที่ใชการจัดการความรูที่ดีและเหมาะสม จะสามารถใชวิธีการที่หลากหลายในการ
ส ง เสริ มการทํางานของครู เชน การระดมความคิด การส ง เสริ มการวิจัย การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู
การสงเสริมการตอยอดความรูเกา การอบรมทางปญญา เปนตน ซึ่งรูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบที่ไม
ตายตัว ผูบริหารสามารถปรับใชและศึกษาหาแนวทางใหมๆ อยูเสมอ เพื่อสอดรับกับสถานการณและ
สภาวการณครูในโรงเรียนของตน ซึ่งภายหลังจากการสงเสริมในเรื่องตางๆ แลว หนาที่สําคัญของ
ผูบริหารคือ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะเชิงลึก
จากครูอยางใกลชิด โดยผูบริหารควรดําเนินการสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคดังกลาวทั้งจาก
ตนเอง และขอความรว มมือจากหนวยงานภายนอก ในขณะที่ครูมีแรงจูงใจใฝ สัมฤทธิ์ และมีแรง
บันดาลใจ อันจะสงผลใหการขับเคลื่อนทั้งระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขทั้งองคกร8
ที่ผานมาการพัฒนาครูมีวิธีการที่หลากหลาย แตก็พบวาในการพัฒนาในแตละวิธีนั้นเมื่อได
ดําเนินการพบวาการพัฒนาครูยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อันเนื่องมาจากวิธีการพัฒนาครู
แตละวิธียังมีอุปสรรคและขอจํากัดตอการพัฒนาสามารถสรุปไดดังนี้ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พบวาการอบรมนั้นไมตรงกับความตองการของครูเพราะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูกําหนด
หลักสูตร การอบรมมักจะเนนหลักการ ทฤษฎี การเขารับการอบรมแตละครั้งพบวา จํานวนผูเขา
อบรมมีจํ านวนมากแตมีระยะเวลาในการอบรมนอย ซึ่งไมเหมาะกับเนื้อหาที่ อบรม ประกอบกับ
การอบรมมักจะอบรมในชวงเปดเรียน ทําใหครูตองทิ้งหองเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนั้นไม
สามารถหาครูมาสอนแทนได หลังจากการอบรมเสร็จเรียบรอยแลวครูไมมีเวลาจัดระบบความรู หรือ
สามารถผลิตสื่อตามที่ไดรับการอบรมเนื่องจากมีภาระงานอื่นมาก นอกจากนั้นพบวาครูขาดเทคนิค
การประยุกตใช และขาดการติดตามผลจากหนวยงาน 2) การอบรมทางไกลผานดาวเทียมนั้นมักจะ
ออกอากาศในวันเปดเรี ยน ครูตองทิ้งหองเรียน ไมสามารถอบรมไดทุกคน เครื่ องรับ ไมพร อม รับ
สัญญาณไมได ตองเดินทางไปรับการอบรมที่โรงเรียนอื่น และผูบริหารไมใหความสําคัญ 3) การศึกษา
ดวยตนเองจากเอกสารตางๆ ที่หนวยงานตนสังกัดจัดสรรไปให เนื้อหามากเกินไป เพราะบางเนื้อหา
ไมไดนําไปใชประโยชน 4) การนิเทศภายใน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กทําไดไมเต็มที่ เพราะตางก็มี
ภาระงานมาก ผูบริหารไมชัดเจนในดานวิชาการ ครูจะขาดความศรัทธาผูนิเทศ 5) การอบรมโดย
เอกชนเปนผูจัดเพื่อการทําผลงานวิชาการและเลื่อนวิทยฐานะ เนื้อหาที่อบรมมีความนาสนใจ แตครู
ตองออกคาลงทะเบียนเอง 6) การศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีขนาดเล็กนั้นงบประมาณนอย ครูออก
คาใชจายเอง 7) การอบรมโดยโรงเรียนเปนผูจัด พบวา วิทยากรไมนาสนใจ และไมสามารถจัดไดครบ
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6
ทุกกลุมสาระ 8) การอบรมหลักสูตรตอเนื่องที่มักจัดอบรมในวันเสาร อาทิตย ทําใหครูไมมีเวลา
พักผอนและเตรียมการสอน ทําใหเครียด ควรจัดในชวงปดภาคเรียน นอกจากนั้นยังพบวาการพัฒนา
ครูโดยวิธีการตางๆ นี้ ไดกอใหเกิดปญหาตอครูตอการเรียนการสอนดังนี้ 1) ทําใหขาดบุคลากรในการ
จัดการเรียนการสอนเพราะมีครูไมครบชั้น 2) การจัดบุคลากรเขารับการอบรมไมตรงตามงานที่
รับผิดชอบ 3) หลังจากเขารับการอบรมไมไดนํามาขยายผล เพียงแตทํารายงานสงผูบริหารเทานั้น
4) ไมมีการนิเทศติดตามผลหลังเขารับการสัมมนา 5) ไมมีงบประมาณสนับสนุนในการเขารับการ
อบรม ครูตองใชงบสวนตัว 6) ครูสวนมากไมไดนําความรูที่ไดรับ จากการอบรมสัมมนามาใชกับเด็ก
เพราะครูมีงานที่รับผิดชอบมากและสอนหลายวิชา 7) เมื่อกลับจากการอบรม ครูตองมาทําสื่อการ
สอน และรายงาน ซึ่งครูไมคอยมีเวลาเนื่องจากเวลาสอนก็มีเต็มคาบ จึงไมมีการถายทอดความรู จาก
การไปอบรมมาเทาที่ควร จึงอยากใหมีเจาหนาที่ดานเอกสาร ธุรการโดยตรง โดยที่ครูผูสอนควรจะมี
หนาที่สอนเพียงอยางเดียว9
จากผลการสัมมนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาครู ยุทธศาสตรการพัฒนาครูนั้น
ไมสามารถกระทําแยกสวนได ตองดําเนินไปทั้งระบบทั้งผูบริหารและครู รวมทั้งหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ โดยนํารูปแบบการจัดการความรู ซึ่งเปนการสรางนวัตกรรมใหมเขามาใชในการพัฒนา
องคกรและการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดีขึ้ น รวมทั้งทําใหโรงเรียนสามารถเปนองคกร
แห ง การเรี ย นรู ที่ มี ศั ก ยภาพ โดยภาระงานของผู บ ริ ห ารที่ สํ า คั ญ นั่ น คื อ การส ง เสริ ม ให ค รู ดึ ง
ความสามารถและศักยภาพของตนในดานตางๆ นั้นออกมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาองคกรอยางเต็มที่ โดยใชรูปแบบและวิธีการการจัดการความรู รวมทั้งแนวทางการดึงศักยภาพ
ไมตายตัว ผู บริ หาร
และขุมความรูดังกล าวที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบดังกล าวนั้ น เปน รูปแบบที่
สามารถปรับใชและศึกษาหาแนวทางใหมๆ อยูเสมอ เพื่อสอดรับกับสถานการณและสภาวการณครูใน
โรงเรียนของตน ซึ่งการดําเนินการการสงเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงคดังกลาวควรกระทําในขณะที่
ครูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และมีแรงบันดาลใจในการทํางาน สวนครูควรพัฒนาตนเอง โดยการสราง
พฤติกรรมการใฝรูใฝเรียนใหเกิดกับตัวเองอยางตอเนื่อง เมื่อเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอน
และการทํางานตางๆ ครูควรมีการศึกษาปญหาที่ตนเองพบอยางถองแทถึงรากเหงาของปญหา เพื่อ
ทราบวิธีการแกปญ หาที่ถูกตองแทจริง โดยเมื่อคนพบขอความรูใหมอันตอบสนองตอสิ่ งที่ตนเอง
ตองการทราบแลว ควรเริ่มดําเนินการนําขอความรูดังกลาวไปใชพัฒนาและแกขอสงสัยของตนเอง
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ครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบการพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณ
และปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา, 2550), 62-63.

7
ทันที โดยความรูที่ครูไดรับนั้นสามารถทําการสังเคราะหตอยอดใหเปนโมเดลความรูของตนเอง แลว
นําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทํางานตางๆ รวมทั้งควรมีการแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนครู (Sharing) อยางตอเนื่องเปนระบบ ดานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน ควรใหการสนับสนุนองคความรูของครูและผูบริหาร รวมทั้งการนํานวัตกรรม
ใหมๆ ไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารองคกร ในรูปแบบการฝกใหเกิดกระบวนการ
ทางปญญา และสามารถนําไปใชไดจริงทั้งกระบวนการคิดและเนื้อหาสาระในการนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง
จัดใหมีผูเชี่ยวชาญในการใหความรู ขอเสนอแนะ และรับฟงปญหาของครูอยางใกลชิด10
จากการทดลองใชตัวแบบการพัฒนาครูและการนําเสนอตัวแบบการพัฒนาครู การจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไดสะทอนใหเห็นประเด็นพิจารณาที่สําคัญ
ดังนี้ 1) ผูบริหารและครูควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรู และการจัดการความรูอยางถองแท
กอ นนํ า ไปปฏิบั ติ ซึ่ง การให ความรูที่ ถูก ตอ งนั้ น ควรไดรั บ ความร ว มมือ จากหน ว ยงานภายนอกที่
เกี่ยวของในการฝกอบรมใหทราบถึงแกนแทของความรู รวมทั้งแนวทาง และกระบวนการดําเนินการ
ที่ ถู ก ต อ งในแต ล ะขั้ น ตอน โดยรู ป แบบการจั ด อบรมควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให เ น น ถึ ง การสร า ง
กระบวนการทางการคิดทางปญญาและนําไปใชใหมากขึ้น เนื่องจากปญหาที่พบคือ ครูทราบวิธีการ
และมีเครื่องมือในการพัฒ นาแตไมสามารถนําไปใชไดจริง การปรั บรูป แบบการพัฒนาครู โดยการ
สงเสริมการนําความรูไปใชอยางเปนรูปธรรม จึงเปนสิ่งที่ควรกระทําอยางเรงดวน 2) ผูบริหารควรมี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในตัวครูแตละคนวาทุกคนมีศักยภาพในการ
สรางความรูและมีความสามารถที่จะพัฒนาได เพียงแตยัง ไมไดรับการสงเสริมใหแสดงพฤติกรรมหรือ
สิ่งดีที่มีอยูในตัวเองออกมา ภาระงานของผูบริหารที่สําคัญนั่นคือ การสงเสริมใหครูดึงความสามารถ
และศักยภาพของตนในดานตางๆ นั้นออกมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาองคกร
นอกจากนั้นยังตองสง เสริมใหครูมีความสุขในการทํางานและสรางแรงจูงใจใฝ สัม ฤทธิ์ในตัวครูให
เกิดขึ้น อันจะเปนแรงผลั กดันให ครู สามารถดําเนินการทําสิ่ งอัน พึงประสงคตางๆ ที่สงผลตอการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาครูจะตอง
คํานึงถึงวัฒนธรรมขององคกรดวย เนื่องจากประสบการณที่ผานมาของครูจะถูกฝกใหรับขอมูล ถูกสั่ง
ตามลําดับขั้นมาโดยตลอด การจะเปลี่ยนแปลงตัวครูใหเกิดความกระตือรือรน มีการแลกเปลี่ยนกัน
ตามธรรมชาตินั้น ตองคอยๆ เปลี่ยนแปลง การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารจะทําใหการทํางาน
ของทั้งครูพี่เลี้ยงและครูที่ไดรับการพัฒนามีความกาวหนาทั้งการทํางานและความรูสึกสบายใจของครู
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พัฒนาครูแบบอิงพื้นที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู, พิมพ
ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 44-45.

8
ดวย ประกอบกับผูบริหารก็ไดผลงานไปดวย วัฒนธรรมองคกรจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การทํางานจะ
ทําใหเกิดการเชื่อมโยงมากขึ้น11
จากการทดลองการจัดการความรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู พบวาผูบริหารตองเปนผูอํานวยความ
สะดวกใหแกครู คือ นโยบายการบริหารองคกรของผูบริหารสถานศึกษาตองชัดเจนและปฏิบัติไดเปน
รูปธรรม เชน กรณีที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ ผูบริหารสถานศึกษาคือผูอํานวยความสะดวกใหแกครู
ผูอยูใตบังคับบัญชาจะเขารับการอบรมแบบใด และใชสถานที่ของหนวยงานใด ผูบริหารสถานศึกษา
ยอมมีดุลพินิจและศักยภาพจะตัดสินใจในแนวนโยบายอยางไรนั้น เปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญที่สุด
สําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ12
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ ผูอื่นไดอยางมีความสุ ข สํานั กงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดรายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ป จากผลการศึกษาที่ผานมา
พบวา ประสบปญหาในการจัดการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาบางโรงเรียน
ไมเปนไปตามเปาหมายที่พึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งครู บางคนขาดประสิทธิภาพใน
การทํางาน และมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบสูง โรงเรียนยังมีปญหาตางๆ หลายดาน ไมวาจะเปน
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารจัดการใหเปนไปตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารโรงเรียนนับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการที่จะทําใหบุคลากรทุกฝายไดแสดงถึงความรู
ความสามารถของตนเอง เพื่อทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนทั้งนักบริหาร ผูนํา และผูดูแลกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนควบคู
กันไปดวย ซึ่งผูบริหารที่ดีจะตองประกอบดวยความรู ทักษะ และลักษณะนิสัยของการเปนผูบริหาร13
11

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการทดลองตัวแบบการ
พัฒนาครูแบบอิงพื้นที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู, พิมพ
ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 45.
12
เรื่องเดียวกัน, 115.
13
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต
10 – 20 ป, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: พิมพดี, 2553), 100-101.

9
การดําเนินงานในสถานศึกษานั้น ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนบุคคลสําคัญบุคคลหนึ่ง ที่จะ
ทําใหการบริ หารงานของสถานศึกษาประสบความสํ าเร็จ ผูบริห ารสถานศึกษาถือวาเปนผู นําของ
บุคลากรในสถานศึกษา ซึ่ งผู บ ริห ารจะตองใชค วามพยายาม ความสามารถทางด า นการบริห าร
การศึกษา และการบริหารดานตางๆ เปน อยางมากในการปฏิบัติหนาที่ในการประสานงาน ประสาน
ความคิด การสรางขวัญกําลังใจ การสรางแรงจูงใจใหกับครูผูรวมงานใหมีความรวมมือ รวมใจ มีความ
พึงพอใจและมีความรักใครสามัคคีในหมูคณะในการปฏิบัติงานทุกอยาง เพื่อไปสู จุดมุงหมายของ
โรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ14
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญแกหลักสูตรสถานศึกษา ผูเรียน เนื้อหาสาระ
วิธีการเรียนการสอน การพัฒนาครูผูสอน การใชแหลงเรียนรูใหเปนประโยชน ตลอดจนเชื่อมโยง
กระบวนการเรียนรูสูชุมชน นอกจากนี้ยังตองระดมทรัพยากรตางๆ มาใชเพื่อการจัดการศึกษา ให
ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ไดแก การสงเสริม พัฒนาศักยภาพครูผูสอนใหมีเทคนิค
ที่ห ลากหลาย การบริ ห ารจั ด การสอนของครูใ ห เ ปน ไปตามแผนที่กํ า หนดไว การจั ด บรรยากาศ
การเรียนรูในทุกพื้นที่ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู การจัดการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
การสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจแก บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา และการสร า งระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเรียนรู15
การจัดการศึกษาในปจจุบัน จะมีผูบริหารสถานศึกษากับผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ทุกๆ ดานของโรงเรียน เพื่อใหเกิดคุ ณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา พรอมที่จะนําไปสู
การพั ฒ นาให เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ดต อ ผู เ รีย น การดํ า เนิ น การพั ฒ นาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู ที่
เกี่ยวของควรเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารราชการแนวใหม ส วนราชการจะตอง
พัฒ นาความรู ความเชี่ยวชาญใหเพียงพอต อการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาความรู ไปสูองคการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 มีหนาที่ดูแล สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึ ก ษามี ค วามพร อ ม มี ค วามเข ม แข็ ง ในการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การด า นการศึ ก ษาของ
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เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ , ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (นนทบุรี:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 30-31.
15
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ชุดเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เลม 5 การจัดกระบวนการเรียนรู (กรุงเทพ: โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546), 23.

10
สถานศึกษาในสังกัด16 พันธกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 คือ พัฒนาและ
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น มีทักษะอาชีพ และมีความสามารถตามมาตรฐานสากล ซึ่งกลยุทธขอที่ 5 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 คือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล และเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพื่อส งเสริ มและสนั บ สนุน การจั ดการศึ กษา 17 ดัง นั้น จึ งมี การจัดโครงการ/กิจ กรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหาร คือ โครงการ
พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริ หารงานของเขตพื้น ที่ การศึก ษากับ สถานศึกษา โครงการสร างความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาเพื่ อรองรับการกระจายอํานาจ18 และมีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อพัฒนาผูบริหาร คือ 1) โครงการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม
การจั ด การศึ ก ษา การวิ เ คราะห วิ จั ย ติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา เป น
กระบวนการหนึ่ ง ของการจั ด การศึ ก ษาที่ มี ค วามสํ า คั ญ เพราะเชื่ อ ว า การนิ เ ทศติ ด ตาม และ
ประเมินผล จะชวยใหสถานศึกษารูจุดพัฒนา และสามารถพัฒนาคุณภาพไดตรงจุด จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่ศึกษานิเทศนตองนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางทั่วถึง และ
ตอเนื่อง เพื่อเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให
บรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว 19 2) โครงการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจ โดยมุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานและสถานศึกษาอยางเปนระบบ และยึดหลักการมีสวนรวมของคณะ
บุคคลให เกิดความเขมแข็งในการบริ หารจัดการศึกษาเพื่อรองรั บการกระจายอํานาจ เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 บรรลุผล
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต 3, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: พีระ, 2555),
146.
17
เรื่องเดียวกัน, 15.
18
เรื่องเดียวกัน, 31.
19
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต 3, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: พีระ, 2556),
43.

11
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 20 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของเขตพื้นที่
การศึกษากับสถานศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาในปจจุบัน จะตองมีผูบริหารสถานศึกษากับผูรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการทุกๆ ดานของโรงเรียน เพื่อใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
พร อ มที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ผู เ รี ย น การดํ า เนิ น การพั ฒ นาผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา และผูเกี่ยวของควรเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารราชการแนวใหม สวน
ราชการจะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ ใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาความรูไปสู
องคการการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จึงไดจัดทํา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
3 ในปงบประมาณ 255721
สภาพปญหาวิชาชีพครูในปจจุบันนับวามีความสลับซับซอนและรุนแรงขึ้นซึ่งสงผลกระทบ
โดยตรงและโดยออมตอคุณภาพการจัดการศึกษาและตอคุณภาพของผูเรียนที่เปนเยาวชนกวา 12
ลานคน ปญหาภาระงานที่ขาดสมดุล ปญหาการขาดความเขาใจในรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ปญหาการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ปญหาการใช
เทคโนโลยี ปญหาการดูแลผูเรียนที่อยูในสภาวะเสี่ยง ไปจนถึงปญหาหนี้สินครู เปนตัวอยางของปญหา
ที่ลวนแตสงผลตอขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพของครู22
จากการสํารวจสภาวการณครูโดยภาพรวมพบวา โรงเรียนมีครูขาดตามเกณฑ รอยละ 60.60
ครูและผูบริหารประมาณรอยละ 80 จบการศึกษาสาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร โดยครูจะจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ 86.90 โดยผูบริหารสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโทรอย
ละ 64.90 และเมื่อสํารวจสภาวการณอื่นๆ ตามตัวบงชี้ 8 ดานสามารถสรุปไดดังนี้
1. ภาระงานครูและผูบริหารในสถานศึกษา
ภาระงานครู
ในปจจุบันพบวา ครูมีภาระงานสอนเฉลี่ยประมาณ 22 ชั่วโมงตอสัปดาห มีจํานวนวิชา
สอนเฉลี่ยคนละ 4 วิชา นอกจากนั้นพบวา มีบางคนสอนทุกวิชาใน 8 กลุมสาระ และไดสอนกิจกรรม
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต 3, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: พีระ, 2556),
206.
21
เรื่องเดียวกัน, 212.
22
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการทดลองตัวแบบ
การพัฒนาครูแบบอิงพื้นที่เปนฐานและขอเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาครู,
พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 2.

12
เสริมทั้งลูกเสือ เนตรนารี และกิจกรรมแนะแนว รวมแลวสูงสุดถึง 10 วิชา ครูมีภาระงานดานธุรการ
เชน งานดานการเงิน พัสดุ ขอมูล และทําหนาที่ครูประจํา เฉลี่ยคนละ 1.5 ตําแหนง รวมทั้งครูยังมี
ภาระงานในชุมชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยมากคือ 0.27 ตําแหนง สําหรับการเขาสอนของครูนั้นเห็นไดวาครู
มีเวลาในการเขาสอนประมาณรอยละ 64.10 และไมสามารถเขาสอนไดตามปกติประมาณรอยละ
35.90 ซึ่งครูที่ไมสามารถเขาสอนไดครบคาบนั้นตองขาดสอนเฉลี่ยสัปดาหละ 1 คาบ สาเหตุของการ
ไมสามารถเขาสอนไดตามปกติอันเนื่องมาจากติดประชุมภายในโรงเรียนคิดเปนรอยละ 39.50 มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การเขาอบรมเพิ่มพูนความรู และรวมกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียนคิดเปนรอยละ
36.30 เทากัน สําหรับเวลาที่ครูใชไปในการทํางานธุรการนั้นพบมากที่สุดคือ ใชเวลารอยละ 10 คิด
เปนรอยละ 24.50 รองลงมาคือใชเวลารอยละ 20 คิดเปนรอยละ 21.10 แตก็พบวามีครูที่ไมได
ทํางานธุรการเลยคิดเปนรอยละ 17.80 ในทางกลับกันยังพบวามีครูจํานวนรอยละ 7.70 ที่ใชเวลา
มากกวารอยละ 50 ในการทํางานธุรการใหกับโรงเรียนเชนกัน
ภาระงานผูบริหาร
สําหรับผูบริหารนั้นพบวา มีผูบริหารถึงรอยละ 44.60 ที่มีภาระงานสอนดวย และมี
ตําแหนงงานในชุมชนรอยละ 56.10 และจากการสํารวจผูบริหารรอยละ 64.30 ไมสามารถเขา
โรงเรียนไดครบทุกวัน อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน เนื่องจากติดประชุมภายนอกโรงเรียนคิดเปนรอยละ
76.20 รองลงมาคือการตองไปรวมกิจกรรมตางๆ ภายนอกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 54.20 และ
รองลงมาคือ การตองเขาอบรมเพิ่มพูนความรูคิดเปนรอยละ 51.70 สําหรับภาระงานที่หนักใจที่สุดคือ
การขอความรวมมือจากสวนกลางและสพท. ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงเห็นดวยอยางยิ่งในการ
จัดสรรเจาหนาที่ธุรการและการเงินหรืองานอื่นๆ ในโรงเรียนโดยยินดีใหกระทรวงสามารถติดตามและ
ประเมินผลการทํางานไดเต็มที่คิดเปนรอยละ 98.60
2. ภาระหนี้สิน
ภาระหนี้สินครู
จากการสํารวจพบวาครูมากกวารอยละ 70 ที่มีบานและรถยนตเปนของตนเอง แตยังเปน
ภาระในการผอนชําระอยู และเมื่อสํารวจการเปนหนี้ทั้งหนี้สหกรณครูและหนี้นอกระบบพบวา มีครู
ถึงรอยละ 65.50 เปนหนี้สหกรณครู และมีครูรอยละ 38.60 เปนหนี้นอกระบบ โดยครูตองใชเงินผอน
ชําระหนี้สหกรณครูเฉลี่ยรอยละ 25.32 ของเงินเดือนที่ไดรับ และผอนชําระหนี้นอกระบบเฉลี่ย
รอยละ 7.37 ของเงินเดือนที่ไดรับ ครูรอยละ 76.90 ไมมีรายไดเสริมนอกเหนือจากงานประจํา
ภาระหนี้สินผูบริหาร
ผูบริหารรอยละ 83.90 มีที่พักอาศัยเปนของตนเอง รอยละ 92.50 มีรถยนตเปนของ
ตนเองเฉลี่ยคนละ 1 คัน เมื่อสํารวจการเปนหนี้สหกรณครูพบวา ผูบริหารร อยละ 73.80 ที่เปนหนี้
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สหกรณครู และรอยละ 33.40 เปนหนี้นอกระบบ ผูบริหารไดใชเงินผอนชําระหนี้สหกรณครูเฉลี่ย
รอยละ 26.21 และผอนชําระหนี้นอกระบบเฉลี่ยรอยละ 5.83 ของเงินเดือนทั้งหมด ของเงินเดือนที่
ไดรับ สําหรับรายไดเสริมนั้นผูบริหารรอยละ 75.90 ไมมีรายไดเสริม
3. ทัศนคติตออาชีพความเปนครู
ทัศนคติตออาชีพความเปนครูของครู
มีครูรอยละ 48.50 ที่อยากเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น และเมื่อมีโครงการเกษียณอายุกอน
กําหนด (Early Retirement) ครูสนใจจะเขารวมรอยละ 61.60 โดยครูอยากจะใหปดเทอมเร็วๆ ถึง
รอยละ 70 ครูรูสึกเบื่อหนายกับการตอบคําถามของนักเรียนรอยละ 42.00 อยางไรก็ตามครูยังคงมี
ทัศนคติตออาชีพความเปนครูอยูในระดับที่สูงถึงรอยละ 69.70 แตขณะเดียวกันกลับอยากใหลูกเปน
ครูเพียงรอยละ 29.90 นอกจากนั้นพบวา ครูมีความเชื่อวาเด็กทุกคนมีอะไรดีๆ ในตัวเองรอ ยละ
86.00 และเห็นวาผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีกับครูรอยละ 61.30
ทัศนคติตอความเปนครูของผูบริหารสถานศึกษา
มีผูบริหารรอยละ 34.50 ที่อยากเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น และเมื่อมีโครงการเกษียณอายุ
กอนกําหนด (Early Retirement) มีผูบริหารสนในจะเขารวมรอยละ 43.50 ผูบริหารเองอยากใหปด
เทอมเร็วๆ รอยละ 43.80 ซึ่งเมื่อเทียบกันแลวจะนอยกวาทัศนคติของครู ผูบริหารเองมองวาอาชีพครู
เปนอาชีพที่เหมาะกับตนเองถึงรอยละ 78.00 และเมื่อมีลูกกลับอยากใหลูกเปนครูเพียงรอยละ 37.40
ผูบริหารมีความเชื่อวาเด็กทุกคนมีอะไรดีๆ ในตัวเองรอยละ 92.30 และผูบริหารรอยละ 77.20 ระบุ
วาผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีกับโรงเรียน
4. ปญหาดานการเรียนการสอน
ครูและผูบริหารกวารอยละ 80 เห็นวาตนเองมีความรูดานการเรียนการสอนพอเพียง โดย
ครูและผูบริหารมีความรูในเรื่องหลักสูตร เรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ และการประเมินตามสภาพจริง ระบบการใชอินเตอรเน็ตยังใชไดดี แตเมื่อพิจารณา
ระดับความมั่นใจมากถึงมากที่สุดมีครูเพียงรอยละ 50 ที่สามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และการประเมินตามสภาพจริงได สวนเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การ
ใชเทคโนโลยีในการสอน และการทําวิจัยในชั้นเรียนมีครูและผูบริหารต่ํากวารอยละ 50 ที่มีความ
มั่นใจในระดับมากถึงมากที่สุดในเรื่องเหลานี้
5. ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่ครูและผูบริหารหนักใจ
ครูและผูบริหารมีทัศนะตอปญหานักเรียนที่คลายคลึงกันโดยปญหาพฤติกรรมที่ครูและ
ผูบริหารหนักใจมากที่สุดตรงกันคือ ปญหาการมีพื้นฐานความรูออน โดยมีครูรอยละ 55.90 และ
ผูบริหารรอยละ 49.20 ที่แสดงความเปนหวงในเรื่องนี้ในระดับมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ปญหาอันดับ
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ที่สองครูและผูบริหารเห็นตรงกันคือ ปญหาความไมมีวินัย /ไมรับผิดชอบ มีครูรอยละ 46.10 และ
ผูบริหารรอยละ 29.10 ตามมาดวยปญหาอันดับ 3 คือ ความกาวราว มีครูรอยละ 22.80 ผูบริหาร
รอยละ 28.50
6. ปญหาการบริหารจัดการในโรงเรียน
ดานการบริหารจัดการในโรงเรียนพบวาครูรอยละ 69.90 มีความพึงพอใจในการทํางานที่
โปรงใสตรวจสอบไดของผูบริหารในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีของ
ผูบริหารรอยละ 69.30 และอันดับสามคือ การทํางานที่มีประสิทธิภาพของผูบริหารรอยละ 69.20
สวนดานที่นอยที่สุดคือ ความสุขในการทํางานรวมกับผูบริหารรอยละ 57.80 สําหรับผูบริหารนั้นเมื่อ
ประเมินตนเองในดานการบริ หารจัดการมีลักษณะที่คลายคลึ งกัน กับความคิดเห็นของครูคือ การ
ทํางานทีโ่ ปรงใสตรวจสอบไดของผูบริหารคิดเปนรอยละ 94.30 รองลงมาคือ การใหความยุติธรรมแก
ครูทุกคนเสมอ รอยละ 94.20 และอันดับที่สามคือ มีการใชขอมูลในการวินิจฉัยและตัดสินคิดเปน
รอยละ 90.80 สวนดานที่นอยที่สุดคือ การมีภาวะผูนําคิดเปนรอยละ 79.90
7. ความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น
ดานความสัมพันธกับทองถิ่นนั้น พบวาทั้งครูและผูบริหารมีประสบการณทํางานกับชุมชน
ถึงรอยละ 98.70 และรอยละ 99.60 ตามลําดับ ครูและผูบริหารสวนใหญคิดวาตนสามารถทํางาน
รวมกับชุมชนได ครูและผูบริหารสวนใหญมีประสบการณในการนําผู เรียนไปเรียนรูกับภูมิปญญาและ
แหลงเรียนรูในทองถิ่น สวนในเรื่องหลักการในการโอนโรงเรียนไปสังกัดองคกรทองถิ่นนั้นยังมีครูและ
ผูบริหารรอยละ 49.40 และ 58.30 ตามลําดับที่เห็นดวย และมีครูและผูบริหารรอยละ 52.20 และ
รอยละ 57.10 ตามลําดับที่มั่นใจในความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา
8. ปญหาในการพัฒนาวิชาชีพ
ปญหาในการพัฒนาวิชาชีพของครู
สําหรับการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นพบวา ใน 1 รอบป ครูรอยละ 92.00 ที่ไดรับการฝกอบรม
โดยมีคาเฉลี่ยการอบรมคนละประมาณ 3 ครั้งตอป และในการเขารับการอบรมสวนใหญผูเขารับ
การอบรมไมไดเปนผูกําหนดหัวขอเอง คิดเปนรอยละ 91.70 และโดยภาพรวมแลวครูจะไดรับการ
อบรมจากหนวยงานภายนอกมากกวาโรงเรียนจัดขึ้นเอง จากการเขารับการฝกอบรมที่ผานมาพบวา
การจัดการฝกอบรมมีปญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการอบรมไมเหมาะสมกับเนื้อหา
คิดเปนรอยละ 58.60 รองลงมาคือ สิ่งที่ไดรับการอบรมไมเหมาะกับการนําไปใชจริงคิดเปนรอยละ
42.10 รองลงมาคือปญหาวิทยากรถายทอดความรูไดไมชัดเจนคิดเปนรอยละ 41.50 โดยครูมีความ
ตองการพัฒนาความรูเพิ่มเติมมากที่สุ ดในเรื่องการใชเทคโนโลยี และการทําวิจัยในชั้นเรี ยน โดย
รูปแบบที่ครูสนใจคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการมากที่สุดคิดเปนรอยละ 86.90 และรูปแบบหลักสูตร
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ตอเนื่องคิดเปนรอยละ 48.10 โดยครูตองการไดรับการฝกอบรมดวยมากที่สุดคือ วิทยากรอิสระที่มี
ความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาและความสนใจคิดเปนรอยละ 65.90 รองลงมาคือสถาบันอุดมศึกษา
คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมาคือชมรมครูคิดเปนรอยละ 36.60 รูปแบบที่ครูคิดวาเหมาะสมในการ
ฝกอบรมสําหรับครู คือการที่สํ านั กงานเขตพื้นที่การศึกษากับ สถาบัน วิชาการร วมมือกันในการจัด
ฝกอบรมใหกับครูคิดเปนรอยละ 69.40 รองลงมาคือชมรมครูเฉพาะกลุมสาระคิดเปนรอยละ 55.30
รองลงมาคือเครือขายโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน และสถานที่ที่ครูเห็นวามีความเหมาะสมในการจัดการ
ฝกอบรมคือโรงเรียนของตนเองหรือโรงเรียนกลุมเครือขายคิดเปนรอยละ 48.00 รองลงมาคือสถานที่
ในตัวเมืองคิดเปนรอยละ 45.40 รองลงมาคือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคิดเปนรอยละ 38.40
ปญหาในการพัฒนาวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา
สําหรับผูบริหารนั้นพบวาในรอบ 1 ป ผูบริหารรอยละ 94.40 ไดรับการฝกอบรม โดยมี
คาเฉลี่ยการอบรมคนละประมาณ 4 ครั้งตอป ในการเขารับการอบรมสวนใหญผูเขารับการอบรมไมได
เปนผูกําหนดหัวขอเองคิดเปนรอยละ 87.90 โดยภาพรวมแลวครูจะไดรับการอบรมจากหนวยงาน
ภายนอกมากกวาโรงเรียนจัดขึ้นเอง จากการเขารับการฝกอบรมที่ผานมาพบวา การจัดการฝกอบรมมี
ปญหาและอุปสรรคมากที่สุดคือ ระยะเวลาในการอบรมไมเหมาะสมกับเนื้อหาคิดเปนรอยละ 55.20
รองลงมาคือปญหาสิ่งที่ไดรับการอบรมไมเหมาะกับการนําไปใชจริงคิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมา
คือปญหาวิธีการอบรมที่ไมนาสนใจคิดเปนรอยละ 45.50 ตามลําดับ โดยผูบริหารมีความตองการใน
การฝกอบรมดานวิจัยมากที่สุด รองลงมาคือเทคโนโลยีและวัดประเมินผล โดยมีความตองการพัฒนา
รู ปแบบวิช าชีพ เชนเดีย วกับ ครู คือ แบบอบรมเชิ งปฏิบั ติ การและอบรมแบบต อเนื่ อ ง ตองการให
วิทยากรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาและความสนใจคิดเปนรอยละ 74.10 รองลงมาคือ
สถาบันอุดมศึกษาคิดเปนร อยละ 57.80 เขามาจัดการอบรมให สําหรับรูปแบบที่ผูบริหารคิดวา
เหมาะสมในการฝกอบรมคือ การใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถาบันวิชาการรวมมือกันในการ
จัดการฝกอบรมใหคิดเปนรอยละ 70.20 รองลงมาคือ เครือขายโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันคิดเปน
รอยละ 53.20 และชมรมครูเฉพาะกลุมสาระคิดเปนรอยละ 45.10 สําหรับสถานที่ที่ผูบริหารเห็นวามี
ความเหมาะสมในการจั ดการฝ กอบรมมากที่สุ ดคือ การใชโ รงเรียนของตนเองหรือโรงเรียนกลุ ม
เครือขายคิดเปนรอยละ 51.90 รองลงมาคือ สถานที่ตัวเมือง เชน โรงแรมคิดเปนรอยละ 49.70
รองลงมาคือ สถาบันการศึกษาในทองถิ่นและจังหวัดใกลเคียงคิดเปนรอยละ 36.80 ตามลําดับ23
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สถาบั นพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึก ษา, การวิจัย การติ ด ตาม
สภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบการพัฒนาครูที่ตอบสนอง
สภาวการณและปญหาในการทํางานของครู, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและ
ราชกิจจานุเบกษา, 2550), 62-63.
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

จังหวัด
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

มีความสุขในการ
ทํางานกับผูบริหาร
(คาเฉลี่ย)
3.64
3.28

ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา
(คาเฉลี่ย)
4.02
3.53

การบริหารจัดการในโรงเรียน
ผูบริหารปฏิบัติ
ผูบริหารมี
ผูบริหารมี
ตนเหมาะสม ความยุติธรรม ความโปรงใส
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
4.08
3.76
4.07
3.50
3.63
3.55

ผูบริหารใช ผูบริหารทํางานมี
ขอมูลตัดสินใจ ประสิทธิภาพ
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลีย่ )
3.97
4.02
3.43
3.52

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู , พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550),
179-180.
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรีพบวา ครูมีความสุขในการทํางานกับ
ผูบริหารเฉลี่ย 3.64 รองลงมาคือคิดวาผูบริหารมีความยุติธรรมเฉลี่ย 3.76 และคิดวาผูบริหารใชขอมูลในการตัดสินใจเฉลี่ย 3.97 สวนความคิดเห็นในดานอื่นๆ อยู
ในระดับรองลงมา สวนความคิดเห็นของครูตอการบริหารจัดการในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา ครูมีความสุ ขในการทํางาน
กับผูบริหารเฉลี่ย 3.28 รองลงมาคือคิดวาผูบริหารใชขอมูลตัดสินใจเฉลี่ย 3.43 และคิดวาผูบริหารปฏิบัติตนเหมาะสมเฉลี่ย 3.50 สวนความคิดเห็นดานอื่นๆ อยูใน
ระดับรองลงมา
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ตารางที่ 2 ภาระงานครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

จังหวัด
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

ภาระงานสอน
ชม./
วิชา
สัปดาห

ภาระงานธุรการ ภาระงานชุมชน
การเขาสอน
ตํา
ชม./
ตํา
ชม./
ครบ
ไมครบ
แหนง สัปดาห แหนง สัปดาห
(เฉลี่ย
(เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (เฉลี่ย) (%) (%)
ชม.)
18.83
3
1
1.55
1
0.04 71.8 28.2 0.49
19.65
5
1
1.48
1
0.11 43.4 56.6 1.97

สาเหตุที่ไมเขาสอน
เจ็บ
ปวย

ธุระ
ประชุม อบรม
สวนตัว

กิจ
ธุรการ
กรรม

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

25.6
18.3

4.7
21.7

22.1
35.0

45.3
28.3

22.1
33.3

19.8
31.7

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู , พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550),
107-108.
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาภาระงานครูในจังหวัดนนทบุรีพบวา มีภาระงานสอนเฉลี่ย 18.83 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระงานธุรการ 1.55 ชั่วโมงตอสัปดาห
ภาระงานชุมชน 0.04 ชั่วโมงตอสัปดาห การเขาสอน 71.8% โดยสาเหตุหลักที่ไมเขาสอนคือ อบรม 45.3% รองลงมาคือ เจ็บปวย 25.6% ประชุมและกิจกรรม
22.1% สวนสาเหตุอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อพิจารณาภาระงานครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา มีภ าระงานสอนเฉลี่ย 19.65 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระ
งานธุรการ 1.48 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระงานชุมชน 0.11 ชั่วโมงตอสัปดาห การเขาสอน 43.4% โดยสาเหตุหลักที่ไมเขาสอนคือ ประชุม 35.0% รองลงมาคือ
กิจกรรม 33.3% งานธุรการ 31.7% สวนสาเหตุอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา
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ตารางที่ 3 การเขาอบรมของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
การอบรมดานการจัดทําหลักสูตร
การอบรมดานการออกแบบการสอน
รอยละแหลงที่รับการอบรม
ตองการเขาอบรม
รอยละแหลงที่รับการอบรม
ตองการเขาอบรม
จํานวน
หนวยงาน ทั้งสอง
หนวยงาน ทั้งสอบ
โรงเรียน
คาเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน
คาเฉลี่ย ระดับ
(ครั้ง)
ภายนอก หนวยงาน
ภายนอก หนวยงาน
3.17 40.79
48.68
10.53
3.84 มาก 30.43
62.32
7.25
4.02 มาก
2.52 34.62
63.46
1.92
3.71 มาก 42.55
55.32
2.13
4.20 มาก

การเขาอบรมใน 1 ป
จังหวัด
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

รอยละ รอยละ
ไมอบรม อบรม
4.82 95.18
6.90 93.10

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู , พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550),
131-132.
จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาการเขาอบรมใน 1 ป ของครูจังหวัดนนทบุรีพบวา รอยละ 95.18 เขาอบรม โดยมีความตองการเขาอบรมในดานการจัดทํา
หลักสูตรและดานการออกแบบการสอนอยูในระดับมาก สวนการเขาอบรมใน 1 ป ของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา รอยละ 93.10 เขาอบรม โดยมีความ
ตองการเขาอบรมในดานการจัดทําหลักสูตรและดานการออกแบบการสอนอยูในระดับมาก
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ตารางที่ 4 ปญหาในการอบรมและรูปแบบการพัฒนาตนเองที่สนใจของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ปญหาในการอบรมที่ผานมา
จังหวัด

วิทยากร

เวลา

เนื้อหา

วิธีการ

นําไปใช

นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

(%)
26.74
31.67

(%)
50.00
53.33

(%)
23.26
41.67

(%)
25.58
30.00

(%)
32.56
51.67

รูปแบบการพัฒนาตนเองที่สนใจ
โรงเรียน
บรรยาย ปฏิบัติการ
เรียนรูเอง ผานสื่อ
กําหนด
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
12.79
87.21
17.44
24.42
15.12
11.67
80.00
28.33
15.00
13.33

หลักสูตร
ตอเนื่อง
(%)
38.37
33.33

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู , พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550),
149-150.
จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาปญหาในการอบรมของครูในจังหวัดนนทบุรีพบวา มีปญหาเรื่องเวลามากที่สุดรอยละ 50.00 รองลงมาคือเรื่องการนําไปใช
รอยละ 32.56 และปญหาวิทยากรรอยละ 26.74 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อพิจารณาปญหาในการอบรมของครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา
มีปญหาเรื่องเวลามากที่สุดรอยละ 53.33 รองลงมาคือเรื่องการนําไปใชรอยละ 51.67 และปญหาดานเนื้อหารอยละ 41.67 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา
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ตารางที่ 5 ทัศนคติตออาชีพครูของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

จังหวัด
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

อยากเปลี่ยน อยากให
อาชีพ
ลูกเปนครู
(คาเฉลี่ย) (คาเฉลี่ย)
1.71
2.08
1.38
2.28

ตนเหมาะสม
กับอาชีพครู
(คาเฉลี่ย)
3.76
3.77

ทัศนคติตออาชีพครู
อยากเขาโครงการ อยากให เบื่อหนายที่ตอบ ผูปกครองให เชื่อวาเด็กมีสิ่ง
เกษียณกอนอายุ ปดเทอม คําถามนักเรียน ความรวมมือดี ดีในตัวเอง
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลีย่ )
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
2.31
2.28
1.34
3.48
4.17
1.75
2.23
1.00
3.52
4.30

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู , พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550),
161-162.
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาทัศนคติตออาชีพครูของครูจังหวัดนนทบุรีพบวา มีทัศนคติวาเด็กมีสิ่งดีในตัวเองมากที่สุดเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ ทัศนคติวา
ตนเหมาะสมกับอาชีพครูเฉลี่ย 3.76 และทัศนคติวาผูปกครองใหความรวมมือดีเฉลี่ย 3.48 สวนทัศนคติอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อพิจารณาทัศนคติตออาชีพ
ครูของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา มีทัศนคติวาเด็กมีสิ่งดีในตัวเองมากที่สุดเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือทัศนคติวาตนเองเหมาะสมกับอาชีพครูเฉลี่ย 3.77 และ
ทัศนคติวาผูปกครองใหความรวมมือดีเฉลี่ย 3.52 สวนทัศนคติอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา
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ตารางที่ 6 ปญหาในการเรียนการสอนของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

จังหวัด
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

พอใจทํา
หลักสูตร
(คาเฉลี่ย)
3.43
3.37

สอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
(คาเฉลี่ย)
3.67
3.55

บูรณาการ
การเรียนรู
(คาเฉลี่ย)
3.50
3.53

ปญหาในการเรียนการสอน
ใชเทคโนโลยีจัด ประเมินตาม วิจัยชั้นเรียน อินเตอรเน็ตที่ นักเรียนใช
การเรียนการสอน สภาพจริง
ทํางาย
โรงเรียนใชไดดี อินเตอรเน็ต
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
3.37
3.72
3.00
2.88
2.94
3.38
3.75
2.88
3.19
2.87

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู , พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550),
167-168.
จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาปญหาในการเรียนการสอนของครูในจังหวัดนนทบุรีพบวา มีปญหาเรื่องการประเมินตามสภาพจริงมากที่สุดเฉลี่ย 3.72
รองลงมาคือปญหาการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเฉลี่ย 3.67 และปญหาการบูรณาการการเรียนรูเฉลี่ย 3.50 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อ
พิจารณาปญหาในการเรียนการสอนของครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา มีปญหาเรื่องการประเมินตามสภาพจริงมากที่สุดเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือปญหาการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเฉลี่ย 3.55 และปญหาการบูรณาการการเรียนรูเฉลี่ย 3.53 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา
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ตารางที่ 7 ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่ครูหนักใจ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

จังหวัด
นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

มีพื้นฐาน ความกาวราว/
ความรูออน ทะเลาะวิวาท
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
3.42
2.52
3.82
2.68

การเลน
การพนัน
(คาเฉลี่ย)
1.26
1.62

ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่หนักใจ
ไมมีวินัย/
ชูสาว
ไมรับผิดชอบ
(คาเฉลี่ย)
(คาเฉลี่ย)
1.73
3.22
1.82
3.20

กินเหลา
สูบบุหรี่
(คาเฉลี่ย)
1.14
1.83

หนีเรียน
(คาเฉลี่ย)
1.34
1.73

เบี่ยงเบน
ทางเพศ
(คาเฉลี่ย)
1.24
1.27

ที่มา: สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบ
การพัฒนาครูที่ตอบสนองสภาวการณและปญหาในการทํางานของครู , พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550),
173-174.
จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่หนักใจในจังหวัดนนทบุรีพบวา ปญหาที่ครูหนักใจที่สุดคือ ผูเรียนมีพื้นฐานความรูออนเฉลี่ย 3.42
รองลงมาคือปญหาความไมมีวินัย ไมรับผิดชอบเฉลี่ย 3.22 และปญหาความกาวราว ทะเลาะวิวาทเฉลี่ย 2.68 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา เมื่อพิจารณา
ปญหาพฤติกรรมผูเรียนที่หนักใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวา ปญหาที่ครูหนักใจที่สุดคือ ผูเรียนมีพื้นฐานความรูออนเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือปญหาความไม
มีวินัย ไมรับผิดชอบเฉลี่ย 3.20 และปญหาความกาวราว ทะเลาะวิวาท 2.68 สวนปญหาอื่นๆ อยูในระดับรองลงมา
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จากสภาพปญหาของครูในดานตางๆ นั้นสงผลตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเปนอยางมาก ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูนําของบุคลากรในสถานศึกษา
ควรจะมีบทบาทสําคัญในการแกปญหาดังกลาว ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทของผู บ ริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยใชบทบาทของผูบริหารตาม
แนวคิดของแฟเรน และเคย (Farren and Kaye) มาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให
ผูเกี่ยวของนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาครูในมาตรฐานดานความรูและดานประสบการณวิชาชีพ
ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานและการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูจะเปนหลักประกันไดวาผูเรียนจะไดรับประโยชนสูงสุดจากการใหบริการทาง
การศึกษาของครูตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
จากสภาพป ญ หาและความสํ า คั ญ ของงานวิ จั ย ดั ง กล า วข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง ได กํ า หนด
วัตถุประสงคของการวิจัยไวดังตอไปนี้
1. เพื่อทราบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
2. เพื่อทราบการปฏิบั ติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
3. เพื่อทราบความสัมพันธร ะหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3
ขอคําถามการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางของการแสวงหาคําตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอ
คําถามของการวิจัยไวดังตอไปนี้คือ
1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสั งกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับใด
2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับใด
3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 หรือไม

24
สมมติฐานการวิจัย
1. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับปานกลาง
2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับปานกลาง
3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ขอบขายเชิงมโนทัศนสรุปของการวิจัย
บทบาทของผูบริหารเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารของแลงลี (Langley) คือ 1) มีหนาที่จัดหาและจัด
การเงินงบประมาณ 2) การกํากับและสนับสนุนการสอนของครู 3) เปนผูนําหลักสูตร 4) การบริการ
ชุมชน 5) การรายงานความกาวหนาของโรงเรียนตอผูปกครองและผลสําเร็จตอผูบริหารระดับสูงขึ้น
ไป24 แฟเรน และ เคย (Farren and Kaye) ไดกลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารไว 5
ประการดังนี้ 1) ผูอํานวยความสะดวก 2) ผูประเมิน 3) ผูคาดการณ 4) ผูใหคําปรึกษา 5) ผู
สงเสริมสนับสนุน25 ฮิคส (Hicks) กลาววางานขั้นแรกของผูบริหาร คือ ตองทําใหองค การทําหนาที่
บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวซึ่งการที่จะทําเชนนั้นไดผูบริหารตองใชความสามารถทุกวิถีทางที่จะทํา
ให ผูร วมงานปฏิบั ติงานอย างมีประสิทธิภ าพกอใหเกิดผลดีตอองคการ วิธีหนึ่ งที่ผูบ ริหารสามารถ
นํามาใชไดอยางดี คือ การแสดงบทบาทในการเปนผูนําทางวิชาการ การบริหารงานแบบมีสวนรวม
อํานวยความสะดวกแกผูใตบังคับบัญชา ประสานสัมพันธและสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร รวมทั้ง
การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู26

24

Robert W.Langley, Intermediate School Principal (New York : John
Wiley&Son, 2003), 12.
25
Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New skills for New Leadership Roles”,
in The Leader of Foundation, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996),
175–187.
26
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25
ในการจั ด การศึ กษาของโรงเรีย นเป น การดํ าเนิ น การในลั กษณะขององค กรเชิง ระบบซึ่ ง
ประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ซึ่งแคทซและ
คาหน (Katz and Kahn) ไดกลางถึงระบบวาเปนปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธและมีผลกระทบซึ่งกัน
และกันในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้จะทํางาน
รวมกันเปนวัฏจักรซึ่งระบบนี้จะมีความสัมพันธกับบริบท (context) ทั้งภายในและภายนอกองคกร
ไดแก สภาพภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจและสั งคม เปน ตน 27 ป จจัยนําเขาในระบบการศึกษาคือ
บุ ค ลากร งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ และการจั ด การ ป จ จั ย นํ า เข า เหล า นี้ ถู ก แปรเปลี่ ย นโดย
กระบวนการของโรงเรียน ซึ่งไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการ
นิ เทศ ซึ่ง ออกมาเป น ผลผลิ ต ไดแ ก ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น และคุณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค ของ
นักเรียน
มาตรฐานวิชาชีพครูประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ
1. มาตรฐานความรู แ ละประสบการณ วิ ช าชี พ หมายถึ ง ขอ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ความรู
ประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือจัดการศึกษา ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมี
เพียงพอ ที่จะสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได มาตรฐานความรูมีขอกําหนดดังนี้ มีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรูดังตอไปนี้
1) ความเปนครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) หลักสูตร
6) การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 8) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 10) การประกัน
คุณภาพการศึกษา 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ มี
ขอกําหนดดังนี้ ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูต รปริญญาทางการศึกษาเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนที่
คณะกรรมการคุรุสภากําหนดดังตอไปนี้ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2) การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือ
ความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง
การศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ
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Daniel Katz and Robert L. Khan, The Social Psychology of Organization,
2 ed.(New York): John Wiley&Sons, 1978), 21.
nd
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และเงื่อนที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนดดังตอไปนี้ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2) การ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม
อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ ไดแก จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณตอสังคม28

28

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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สภาวะแวดลอม (Context)
- สภาพทางภูมิศาสตร
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางเศรษฐกิจ

ป จ จั ย นํ า เ ข า
(Input)
- นโยบาย
- บุคลากร
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ
ฯลฯ

กระบวนการ (Process)
- การบริหาร
- บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
- การจัดการเรียนการสอน

ผลผลิต (Output)
- ผลสั ม ฤทธิ์ ทาง
การเรียน
- คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียน

- การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
- การนิเทศ

ขอมูลยอนกลับ
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ที่มา : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization, 2nd
ed. (New York : John Wiley & Son, 1978), 20
สุนันทา เลาหนันทน, การพัฒนาองคการ (กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ, 2551),74.
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดขอบเขตของการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ บทบาทของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา โดยใชแนวคิดของแฟเรน และเคย (Farren and Kaye) ซึ่งกลาววาบทบาทของผูบริหาร
มี 5 ประการ ดังนี้ 1) ผูอํานวยความสะดวก 2) ผูประเมิน 3) ผูคาดการณ 4) ผูใหคําปรึกษา 5) ผู
สงเสริมสนับสนุน29 สวนการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ใชแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน30 ดังแผนภูมิที่ 2
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot)
1. ผูอํานวยความสะดวก (X1)
2. ผูประเมิน (X2)
3. ผูคาดการณ (X3)
4. ผูใหคําปรึกษา (X4)
5. ผูสงเสริมสนับสนุน (X5)

การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู (Ytot)
1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
(Y1)
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2)
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน ( Y3)

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา : Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New skills for New Leadership Roles”, in
The Leader of Foundation, 3rd ed. (New York : The Drucker Foundation, 1996), 175–
187.
: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2556), 67-70.
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่ อให เ ขา ใจความหมายเฉพาะของคํ าที่ ใช ในการศึก ษาวิจั ย ครั้ งนี้ ให ตรงกั น จึง ได นิย าม
ความหมายของคําตางๆ ไวดังนี้
บทบาทของผูบ ริ หารสถานศึก ษา หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในการปฏิ บัติง านของ
ผูบริหารตามตําแหนงหนาที่ที่มีอยู และการกระทําที่แสดงออกที่เปนผลจากความคิด ความเชื่อของ
ผูบริหาร และความคาดหวังของบุคคลอื่นที่คาดหวัง ซึ่งบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการวิจัย
ครั้งนี้ใชบทบาทของผูบริหารตามแนวคิดของแฟเรน และเคย (Farren and Kaye) ซึ่งประกอบไปดวย
ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูคาดการณ ผูใหคําปรึกษา ผูสงเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 หมายถึง คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งคุรุสภาไดกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบดวย
มาตรฐาน 3 ดาน คือ มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏิบัติตน
สถานศึกษามัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 หมายถึง
สถานศึกษาของรั ฐ บาล สั ง กัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้น ฐานที่เป ด สอนระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรที่ใชศึกษาที่ไดกลาวไวใน
บทที่แลวนั้น เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยในครั้งนี้ใหมากขึ้น ในบทนี้จึงจะเปนการกลาวถึงวรรณกรรมจากแหลงตางๆ โดยในสวนแรกนั้น
จะเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สวนที่สองจะเปนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สวนที่สามเกี่ยวของกับขอมูลสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 3 และสว นสุ ดทายจะเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาหรือ ผู บ ริห ารสาขาอื่น ๆ ตอ งมี ภ ารกิ จ ในการบริ ห ารให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว การบริหารในสภาพจริงตองใชทั้งศาสตรและศิลปเพราะผูบริหารตองแสดง
บทบาทหลายบทบาทตามแตสภาพการณหรือในบางสถานการณอาจแสดงหลายบทบาทในเวลา
เดียวกัน ซึ่งการแสดงบทบาทดังกลาวนี้ผูบริหารจะตองใชความรู ทักษะ และประสบการณ โดยผูที่จะ
มาเปนผูบริหารมีความสําคัญตอผูรวมงาน ตอองคการ และตอความสําเร็จขององคการเปนอยางยิ่ง
ความหมายของบทบาท
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา บทบาท หมายถึง การ
ทําทาตามบท, การรําตามบท, โดยปริยายหมายความวา การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาท
ของพอแม บทบาทของครู1

1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2556), 648-649.
30
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มิเชล (Micheal) ไดกลาววาบทบาท หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่คนคาดหวังวาผูครอง
ตําแหนงในกลุมหรือในองคการจะตองแสดงหรือปฏิบัติ2
อาคม วัดไธสง ไดกลาววาบทบาท หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่ผูครองตําแหนงควร
ประพฤติ ปฏิบัติ เชน ผูบริหาร รองผูบริหาร ครูอาจารย คนงาน ภารโรง ก็จะแสดงบทบาทไปตามที่
ตําแหนงดังกลาวตองกระทํา โดยทั่วไปบทบาทจะตองมาพรอมกับหนาที่และตําแหนง3
กูด (Good) ไดใหความหมายของบทบาทวา หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหมายของแตละบุคคล
ในระบบเฉพาะของสังคมหนึ่ง4
กอรตัน (Bill Grton) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บทบาทในฐานะ
ผูบริหารโรงเรียน ผูนําทางดานการสอน ผูรักษาระเบียบวินัย สงเสริมสัมพันธภาพที่ดีในองคการ ผู
ประเมินผล และผูแกปญหาความขัดแยงในองคการ5
Neubeck and Glasberg. 1996 กลาววาบทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่ผูครองตําแหนง
จะตองแสดงใหเปนไปและปทัฎฐานขององคการหรือสังคม แตละคนจะมีบทบาทแตกตางกันตาม
ตําแหนงที่เขาครอง บางตําแหน งมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ บางตําแหน งก็จะตองมีบทบาทที่
เครงครัด6
จรัส อติวิทยาภรณ ไดกลาววาบทบาท หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติที่ผูครองตําแหนง
ควรประพฤติป ฏิบั ติ โดยทั่วไปบทบาทจะตองมาพรอมกับ หนาที่และตําแหนง เชน ผู บ ริ ห าร ครู
อาจารย นักการภารโรง เปนตน7
ชุติกาญจน รุงเรือง ไดกลาววาบทบาทหนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียน คือ การทําอยางไรให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุ คคลที่มีส วนร วมในการจัดการศึกษา ทํางานใหบ รรลุ
เปาประสงค สําเร็จได8

2

Hogg A. Michael, Social Psychology (Texas: Argus Communications A
Division of DLM, 1998), 150.
3
อาคม วัดไธสง, หนาที่ผูนําในการบริหารสถานศึกษา (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ,
2547), 71.
4
Carter V. Good, Dictionary of Education, 2nd ed. (New York: McGraw Hill
book, 1973), 352.
5
Bill Gorton, School Administration and Supervision (Dubuque: Wm. C.
Brown, 1983), 118.
6
จรัส อติวิทยาภรณ, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 2 (สงขลา:
เทม, 2554), 317.
7
เรื่องเดียวกัน, 317.
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สรุ ป ได ว า บทบาท หมายถึ ง รู ป แบบพฤติ ก รรมหรื อ การกระทํ า ที่ ผู ค รองตํ า แหน ง ต อ ง
ประพฤติปฏิบัติไปตามความเหมาะสมเปนไปตามความคาดหวังขององคการหรือสังคม
ความหมายของผูบริหาร
Massie & Douglas 1981 ไดกลาววาผูบริหาร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบให การ
ปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ในองค ก ารธุร กิ จ เรี ย กว า
ผูจัดการ (Manager) แตในองคการของรัฐเรียกวา ผูบริหาร (Administrator)9
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพื่มเตืม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดนิยามวา ผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา
แตละแหง ทั้งของรัฐและเอกชน10
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดนิยามวา ผูบริหาร
สถานศึกษา หมายความวา บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน11
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ไดนิยามวา ผูบริหารสถานศึกษา
หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึ กษา และ
สถานศึกษาอื่นที่จั ดการศึกษาปฐมวัย ขั้น พื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริ ญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน12
อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาววาผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่กํากับ ดูแล ควบคุม
และจั ด การให ส ถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การ และทุ ม เทความพยายามในการดํ า เนิ น งานทั้ งปวงของ

8

ชุติกาญจน รุงเรือง, “โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การพัฒนาขาราชการครู ผูบริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิทยฐานะ,” โครงการพัฒนา
วิ ช าชี พ ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษาและผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประจํ า การ มหาวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รุน 7 ปการศึกษา 2552 (ม.ป.ท., 2553), 14.
9
วิโรจน สารรัตนะ, ผูรวบรวม, การบริหารการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี หนาที่ ประเด็นและ
บทวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 2.
10
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2553), 4
11
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2549), 3
12
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2556), 65.
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สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาเด็ก หรือเยาวชนที่อยูในความรับผิดชอบใหบรรลุผลตามภารกิจ และ
วัตถุประสงคขององคกร13
จากความหมายดั ง กล า วสรุ ป ได ว า ผู บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู ที่ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ล
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร
แลงลี (Langley) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร ไดแก 1) มีหนาที่จัดหาและจัดการเงิน
งบประมาณ 2) การกํากับและสนับสนุนการสอนของครู 3) เปนผูนําหลักสูตร 4) การบริการชุมชน
5) การรายงานความกาวหนาของโรงเรียนตอผูปกครองและผลสําเร็จตอผูบริหารระดับสูงขึ้นไป14
มินทซเบิรก (Minzberg) พบวาผูบริหารสวนใหญจะแสดงบทบาทออกมา 10 บทบาทยอย
ภายใตบทบาทหลัก 3 กลุมดังนี้
1. กลุมบทบาทเชิงสัมพันธบุคคล (interpersonal roles) เปนบทบาทที่เกิดขึ้นจากอํานาจ
และสถานะตําแหนงแบบทางการ เปนบทบาทที่ทําใหผูบริหารเปน “ศูนยรวมประสาท” (nerve
center) ขององคการ ประกอบดวย
1.1 บทบาทเปนสัญลักษณขององคการ (symbolic or figurehead) ปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน ประเพณี หรือพิธีการขององคการ เชน บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการมอบ
วุฒิบัตรการศึกษาแกผูจบการศึกษา เปนตน
1.2 บทบาทเปนผูนําองคการ (leader) มุงการอํานวยการ การจูงใจ การติดตอสื่อสาร
และการควบคุม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
1.3 บทบาทเปนผูสรางความสัมพันธ (liaison) กับบุคคลหรือกลุมบุคคลภายนอก
องคการ เพื่อใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอองคการ
2. กลุมบทบาทเชิงสารสนเทศ (informational roles) เปนบทบาทที่ทําใหผูบริหารเปน
ศูนยกลางของขอมูลขาวสารทั้งในฐานะผูรับและผูสง ประกอบดวย
2.1 บทบาทเปนผูกํากับติดตามผล (monitor) ใหไดขอมูลขาวสารทั้งภายในและ
ภายนอกเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคการ

13

อุทัย บุญประเสริฐ, หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน (กรุงเทพฯ: เอสดี
เพรส, 2540), 3.
14
Robert W. Langley, Intermediate School Principal (New York: John Wiley &
Son, 2003), 12.
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2.2 บทบาทเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสาร (dissemination) ที่ไดรับทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหแกบุคลากรในองคการ
2.3 บทบาทเปนผูประชาสัมพันธ (spokesperson) เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการ
ตอบุคคลภายนอกองคการ
3. กลุมบทบาทเชิงตัดสินใจ (decisional roles) เปนบทบาทที่ทําใหผูบริหารเปน “นัก
ตัดสินใจ” (decision maker) อันสืบเนื่องจากบทบาทสองกลุมแรก ประกอบดวย
3.1 บทบาทเปนผูประกอบการ (entrepreneur) มุงการริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ
ในองคการอยูเสมอ
3.2 บทบาทเปนผูขจัดสิ่งกอกวน (disturbance handler) โดยแกปญหาเมื่อองคการ
เผชิญสิ่งรบกวนที่ไมคาดหวังอยางฉับไวแตไดผล
3.3 บทบาทเปนผูจัดสรรทรัพยากร (allocator) ใหแกสวนตางๆ ในองคการ
3.4 บทบาทเปนนักเจรจาตอรอง (negotiator) กับบุคคลอื่นหรือองคการอื่นเพื่อใหได
สิ่งที่เปนประโยชนตอองคการ15
ฮารทและควิน (Hart & Quinn) ไดกลาวถึงบทบาทของผูนําทางการศึกษาไว 4 บทบาท คือ
1) กําหนดวิสัยทัศน ผูนําทางการศึกษาจะตองเปนคนฉลาด มีความคิดกาวไกลกวาคนทั่วไป ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากที่เปนอยู 2) กระตุนจูงใจ ผูนําทางการศึกษาจะตองสรางแรงกระตุนจูงใจ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาให มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ทํ า งาน ซึ่ ง การกระตุ น จู ง ใจก็ ต อ งอาศั ย ป จ จั ย จู ง ใจ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาให มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ทํ า งานที่ ต อ งอาศั ย ป จ จั ย จู ง ใจภายน อกและภายใน
3) นักวิเคราะห ผูนําทางการศึกษาตองรูจักวิเคราะหปญหา วิเคราะหงาน แผนงานและโครงการตางๆ
ที่จะตองปฏิบัติแตละวัน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพราะการบริหารงานทางการศึกษามีความเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 4) วางแผนงาน ผูนําทางการศึกษาจะตองวางแผนงานเกี่ยวกับบุคคล วิชาการ อาคาร
สถานที่ งบประมาณการเงิน ธุรการ กิจการนักเรียน และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึ่ง
ในปจจุบันการบริหารสถานศึกษาจะเปนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่จะตองทํางานรวมกับ
บุคลากรทุกๆ ฝาย ทั้งภายในและภายนอกองคการ16
ลิมแฮมและโฮว (Lipham and Hoch) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ผูนําสถานศึกษาไว 6
ประการดังนี้ 1) ผูนําทางการสอนหรือผูนําทางการศึกษา ซึ่งตองทําหนาที่ประเมินหลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร นําหลักสูตรที่ปรับปรุงไปใชใหเกิดผล และมีการประเมินหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว เพื่อจะ
15

วิโรจน สารรัตนะ, ผูรวบรวม, การบริหารการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี หนาที่ ประเด็น
และบทวิเคราะห, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2546), 5-7.
16
จรัส อติวิทยาภรณ, ผูรวบรวม, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา, พิมพครั้งที่
2 (สงขลา: เทม, 2554), 317.
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ปรับปรุงตอไป 2) ทําหนาที่สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานและมอบหมายงาน
ให เ หมาะสม ผู นํ า สถานศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ค วามสามารถทั น ต อ
ความกาวหนาทางวิชาการ 3) ปรับปรุงการใหบริการแกนักเรียนในดานกิจกรรมนอกหลักสูตร สภา
นักเรียน การแนะแนว โครงการอาหารกลางวัน สหกรณและอื่นๆ เพื่อเสริมการพัฒนาการนักเรียน
ทางดานสังคม และการทํางานรวมกับผูอื่นหรือการเปนผูนํา 4) ผูนําสถานศึกษาจะตองดําเนินการ
เกี่ยวกับงบประมาณใหพอเพียงตอโปรแกรมการศึกษาไมวาจะเปนการของบประมาณ การจัดซื้อ จัด
จาง วัสดุ ครุภัณฑ 5) ผูนําสถานศึกษาจะตองวางแผนเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ใหเอื้อ
ตอการจัดการเรียนการสอน 6) สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูนําสถานศึกษาจะตอง
ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ17
สันติ บุญภิรมย ไดกลาววาบทบาทหนาที่ของผูบริหารที่จะตองบริหารจัดการใหบรรลุไปตาม
หนาที่ของสถานศึกษานั้นๆ มีดังตอไปนี้
1. การจัดการศึกษา ตองจัดการศึกษาใหเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. การจัดรูปแบบระบบการศึกษาในสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาไดในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได และจัดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู เรียนสะสมไวระหวางรูปแบบ
เดียวกันหรือตางรูปแบบได
3. การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การจัดกระบวนการเรียนรู ใหดําเนินการดังตอไปนี้
4.1 การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
4.2 การฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
4.3 การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิด
เปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4.4 การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
4.5 การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรีย น
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
17

จรัส อติวิทยาภรณ, ผูรวบรวม, หลักการและทฤษฎีการบริหารทางการศึกษา, พิมพครั้งที่
2 (สงขลา: เทม, 2554), 318.
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สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
4.6 การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุ กเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
5. การจัดการประเมินผู เรียน ใหส ถานศึกษาจัดการประเมิน ผูเรียน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู เรียน ความประพฤติ การสั งเกตพฤติกรรมการเรียน การรว มกิจกรรม และการ
ทดสอบควบคู ไปในกระบวนการเรี ย นการสอนตามความเหมาะสมของแต ล ะระดั บ และรูป แบบ
การศึกษาโดยใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอและใหนําผลการประเมิน
ผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย
6. การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ใหสถานศึ กษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันอื่นๆ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุม ชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน
7. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา และให ถื อ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรรับการประกันคุณภาพภายนอก
8. การระดมทรัพยากรบุคคลใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ใหหนวยงานทางการ
ศึกษาและหมายความรวมถึงสถานศึกษาไดระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาว
มาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
9. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล
มีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาทั้งที่
เปนราชพัสดุ ตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัส ดุและที่เปนทรัพยสินอื่น รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการ
ของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค และภารกิจ
หลักของสถานศึกษา18

18

สันติ บุญภิรมย, ผูรวบรวม, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ไทยรม
เกลา, 2552), 204-206.
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แคมพเบลล และคณะ (Campbell and others) กลาววาสถานศึกษาเปนศูนยกลางของการ
เรียนการสอน ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดการเรียนการสอนใหไดผลดีที่สุด ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองแสดงบทบาทของผูนํา 4 ประการ คือ
1. เปนผูจัดรูปงาน (An Organizer) ตามโครงสรางและขนาดของสถานศึกษาโดยมีการมอบ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหผูอื่นรวมกันปฏิบัติเพื่อใหภารกิจบรรลุผลตามเปาหมาย
2. ตองเปนผูสื่อความหมายที่ดี (Communicator) เนื่องจากผูบริหารตองอยูทามกลางบุคคล
ทั้งหลาย จึงจําเปนตองติดตอสื่อสารซึ่งกัน และกัน ทั้งโดยเอกสารและวาจาเพื่อใหโรงเรียนสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3. ตองเปนผูนําทางการศึกษา (Educator) ไมวาจะเปนการบริหารหรือการสอน การรวมกับ
สมาคมวิชาชีพ หรือมีความรูใหมๆ ทางการศึกษา
4. ตองเปนผูบังคับบัญชา (Administrator) ทางการบริหาร และใชอํานาจหนาที่ดวยความ
เหมาะสม19
เฮนเคลย และคณะ (Hencley and others) กลาววาผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาท
ของผูนําในเรื่องตอไปนี้
1. จัดโปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอน ตลอดจนบุคลากรดานนักเรียน ครู
อาจารย คนงานภารโรง การเงินและธุรการดานตางๆ
2. จัดบรรยากาศของสิ่งแวดลอมเพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดประโยชนสูงสุด
3. เนนการนําการวิจัยในชั้นเรียนไปใชเพื่อพัฒนาความรู และการแกปญหาเพื่อประโยชนของ
การเรียนการสอน
4. สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นซึ่ง
กันและกัน
5. พัฒนาทัศนคติของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีทัศนคติที่ดีตอสังคมและประเทศชาติ20
นีเซวิช (Knezevich) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีบทบาทและความสามารถใน
เรื่องตอไปนี้
1. ความสามารถในการกําหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter) สามารถนําเทคนิค
ทางการบริหารตางๆ มาใชในการบริหาร
2. ความสามารถในการกระตุนคน (Leader-Catalyst) คือ มีทักษะในการใชกระบวนการ
กลุมใหเกิดคุณคาในการบริหารงาน รูธรรมชาติของการเปนผูนํา และรูวิธีการโนมนาวจูงใจคน
19

จันทรานี สงวนนาม, ผูรวบรวม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ
ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุค พอยท, 2553), 134-135.
20
เรื่องเดียวกัน, 135.
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3. ความสามารถในการวางแผน (Planner) รูกระบวนการวางแผน สามารถนําเทคนิคใหมๆ
มาใชในการวางแผน
4. ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Maker) เพื่อแกปญหาดวยความสุขุมรอบคอบ
5. ความสามารถในการจัดองคการ (Organizer) เขาใจเกี่ยวกับการจัดและการพัฒนา
องคการ รวมทั้งพฤติกรรมขององคการเปนอยางดี
6. ความสามารถในฐานะผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) เปนผูกระตุนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งใหมๆ ในวิชาชีพ
7. ความสามารถในการใหความรว มมือที่ดี (Co-ordinator) โดยเขาใจรูปแบบการมี
ปฏิสัมพันธของมนุษยและระบบการสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
8. ความสามารถในการเปนผูติดตอสื่อสารที่ดี (Communicator) รูจักใชเครื่องมือสื่อสารที่ดี
ในการพู ด และการเขี ย น ทั้ ง ในและนอกองค ก าร รู จั ก วิ ธี ก ารให ข อ มู ล ข า วสาร และรู หลั ก การ
ประชาสัมพันธ
9. ความสามารถในการแกไขปญหาขอขัดแยง (Conflict Manager) ตองจัดการกับความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และรูจักหากลวิธีที่ดีมาใชในการแกปญหาความขัดแยงได
10. ความสามารถในการแกปญหา (Problem Manager) สามารถวินิจฉัยสาเหตุของปญ หา
รูกระบวนการแกปญหา และสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได
11. ความสามารถในการวิเคราะหและจัดระบบงาน (System Manager) เขาใจรูปแบบของ
ทฤษฎีการบริหารและสามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานไดอยางชาญฉลาด
12. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (Instructional Manager) คือ ตองเขาใจ
กระบวนการเรียนรู รูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย การนําเทคโนโลยีมาชวยในการเรียน
การสอน การจัดสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
13. ความสามารถในการบริหารงานบุคคล (Personnel Manager) รูเทคนิคในการสราง
ภาวะผูนํา รูจักการเจรจาตอรอง ยกยองชมเชยใหขวัญกําลังใจแกผูใตบงั คับบัญชา
14. ความสามารถในการบริหารทรัพยากร (Resources Manager) สามารถจัดการเกี่ยวกับ
การเงินของสถานศึกษา วัสดุ เพื่องานธุรการ การอํานวยความสะดวกตางๆ
15. ความสามารถในการประเมินผล (Appraiser) ตองเขาใจกระบวนการวัดและประเมินผล
และรูเกี่ยวกับเรื่องของสถิติตางๆ
16. ความสามารถในการเปนนักประชาสัมพันธ (Public Relator) ตองมีทักษะในการ
ติดตอสื่อสาร รูกระบวนการกลุม และปฏิสัมพันธระหวางบุคคล รวมทั้งรูจักพินิจพิเคราะหในการ
เลือกใชสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
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17. ตองเปนผูนําในงานสังคม (Ceremonial Head) นอกจากผูบริหารสถานศึกษาจะมี
ความสามารถในดานตางๆ ดังกลาวแลว ยังตองเปนผูนําในการรวมงานสังคมดวย21
สมอล (Small) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในสถานศึกษาทั่วๆ ไปไว 10 ประการดังนี้
1) ผูริเริ่ม (initiator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูริเริ่มใหมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 2) ผูกระตุน (stimulator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผู
กระตุนสงเสริมใหครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปในทางที่กอใหเกิดการพัฒนาแกสถานศึกษา 3) ผูดูแลสั่งการ (reactor) หมายถึง ผูบริหารใน
สถานศึกษาเปนผูดูแลควบคุมสั่งการใหครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาปฏิบัติงานให
เปนไปตามนโยบายและระเบียบตางๆ 4) ผูปฏิบัติ (implementor) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษา
เปนผูปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับมาจากผูบริหารระดับสูงขึ้นไป 5) ผูเชื่อมโยง (conduit) หมายถึง
ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูเชื่อมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงกับครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ใน
สถานศึกษา 6) ผูประสาน (otchestratormediator) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูประสาน
ใหงานตางๆ ของสถานศึกษาดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามเปาหมาย 7) ผูชักจูงหรือผูยับยั้ง
(persuader or dissuader) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูชักจูงหรือผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ที่เห็นวาไมใชการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนา 8) ผูแกตาง (advocator) หมายถึง ผูบริหารใน
สถานศึกษาเปนผู ปกปองครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษาที่ตนรั บ ผิ ดชอบให ไดรับ
ความชอบธรรม 9) ผูรับฟง (ombudsman) หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของครู อาจารย และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษา 10) ผูวางเฉย (nonactor)
หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาตองทําตนเปนกลางและวางเฉยในบางครั้งเมื่อเห็นวาการทําตัวเปน
กลางหรือวางเฉยนั้นกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย22
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห งชาติ ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผู ดํารง
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไว 8 ขอใหญ ดังนี้
1. การวิเคราะหนโยบายและสังเคราะหงาน
1.1 วิเคราะหนโยบายสูการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1.2 กําหนดวิธีการและควบคุมการปฏิบัติงาน การสั่งการ การประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในสถานศึกษา
21

จันทรานี สงวนนาม, ผูรวบรวม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ
ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุค พอยท, 2553), 136-137.
22
Jame F. Small, “Role Options for School Administration,” in Jack A.
Culberton, Curtis Henson, and Ruel Morrison, eds., Performance Objectives for
School Principalship (California: Mc Cutchan Publishing Corporation, 1974), 21-22.
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2. การบริหารงานในสถานศึกษา
2.1 บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งของกรม กระทรวง รัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ และรัฐบาล
2.2 บริหารบุคลากรในสถานศึกษา
3. กํากับดูแลในสถานศึกษา
3.1 กํากับดูแลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
3.2 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร
3.3 กํากับดูแลนักเรียนใหประพฤติปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด
3.4 กํากับดูแลการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธของสถานศึกษา
3.5 กํากับดูแลการบริหารงบประมาณ และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
รักษาผลประโยชนของทางราชการ
4. การเปนผูนํา
4.1 เปนผูนําในการพัฒนาสถานศึกษา
4.2 เป น ผู นํ า ในการเสริ ม สร า งมนุ ษ ย สั ม พั น ธ กั บ บุ ค คลทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
4.3 เปนผูนําในการสรางความสัมพันธกับชุมชนและสถานศึกษา
5. การสงเสริมและสนับสนุน
5.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา คนควา และวิจัย
5.2 สงเสริมสนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน
5.3 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิจกรรมเพื่อเสริม สรางและพัฒนาคุณ ธรรม คา นิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม
5.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกบุคลากรในสถานศึกษา
5.5 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
6. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอกรมตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผย
ตอสาธารณชน
7. เสนอแนะขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน ระเบียบ และขอปฏิบัติตอกรมตนสังกัด
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย23

23

จันทรานี สงวนนาม, ผูรวบรวม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ
ครั้งที่ 3 (นนทบุรี: บุค พอยท, 2553), 139.
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แฟเรน และเคย (Farren & Kaye) กลาวไววา ผูนําสามารถชวยใหบุคลากรพัฒนางานอาชีพ
ไดดวยการแสดงบทบาท 5 ประการ ไดแก ผู อํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูคาดการณ ผูให
คําปรึกษา และผูสงเสริมสนับสนุน
1. ผูอํานวยความสะดวก (facilitator)
1.1 ชวยใหบุคลากรรูคุณคาในงานอาชีพ ความสนใจ และทักษะที่เปนจุดขายของตน
1.2 ชวยใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนอนาคตดานการงานใน
ระยะยาว
1.3 สรางบรรยากาศการทํางานที่เปดกวาง และรับฟงความคิดเห็น เพื่อโอกาสให
บุคลากรแตละคน แสดงความสนใจเกี่ยวกับอนาคตดานการงานของตนได
1.4 ชวยใหบุคลากรมีความเขาใจ และสามารถแสดงความตองการของตนเกี่ยวกับ
อนาคตดานการงานได
2. ผูประเมิน (appraiser)
2.1 แจงผลการประเมินเกี่ยวกับการทํางานและผลการปฏิบัติตนของสมาชิกในองคกร
อยางเปดเผยและตรงไปตรงมา
2.2 แจงใหบุคลากรทราบความคาดหวัง และมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
2.3 รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรวาสิ่งใดมีความสําคัญตอการทํางานในปจจุบันและ
ความมุงหวังในการปรับปรุงการทํางานตอไป
2.4 ชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางการทํางาน ผลการปฏิบัติตน และเปาหมายในงาน
อาชีพ
2.5 เสนอแนะกิจกรรมที่จะชวยใหบุคลากรสามารถปรับปรุงการทํางานและการปฏิบัติ
ตนได
3. ผูคาดการณ (forecaster)
3.1 ใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ อาชีพ
3.2 ชวยใหบุคลากรสามารถใชขอมูล และเขาถึงแหลงขอมูลได
3.3 ชี้ใหเห็นแนวโนมที่เกิดขึ้น และการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลกระทบตอหนาที่การงานของ
บุคลากร
4. ผูใหคําปรึกษา (adviser)
4.1 ชวยใหบุคลากรแสดงเปาหมายเกี่ยวกับอนาคตดานการงานที่ตนตองการได
4.2 ชวยเหลือบุคลากรในการคัดเลือกเปาหมายเกี่ยวกับอนาคตดานการงานที่สามารถ
ปฏิบัติไดจริง
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4.3 เชื่อมโยงเปาหมายในดานการงานที่มีประสิทธิภาพใหเขากับความตองการทางธุรกิจ
และตามเปาหมายขององคการ
4.4 แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุน รวมทั้งอุปสรรค ที่มีผลตอความสําเร็จใน
หนาที่การงาน
5. ผูสงเสริมสนับสนุน (enabler)
5.1 ช ว ยให บุ ค ลากรแต ล ะคนสามารถพั ฒ นาแผนงานโดยละเอี ย ดที่ จ ะนํ า ไปสู
ความสําเร็จในหนาที่การงาน
5.2 ชวยใหบุคลากรประสบความสําเร็จดวยการประสานงานกับบุคคลในสาขาอาชีพ
อื่นๆ ในองคการหรือในอุตสาหกรรม
5.3 อภิปรายถึงความสามารถ และเปาหมายในหนาที่การงานของบุคลากรกับบุคคลที่
สามารถหยิบยื่นโอกาสดีๆ ใหกับบุคลากรเหลานั้นได
5.4 สนับสนุนใหบุคลากรรูจักใชแหลงขอมูลตางๆ ในการสรางแผนงานเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานได24
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
บุคคลใดมีความตั้งใจหรือมีความสนใจที่จะปฏิบัติงานในวงการของอาชีพครู ทุกคนจะตอง
ตระหนักในความเปนครู ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะกับฐานะ บทบาทและหนาที่ครู สมกับที่ไดชื่อวา
ครู ไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ครูจะตองมีความสํานึกอยูเสมอวา การเปนครูนั้นมิใชมี
แต ความรูใ นหลั กวิ ช าการก็ จ ะสามารถเป น ครู ที่ ดีไ ด แต จ ะตอ งอาศัย แรงจู งใจในมาตรฐานอื่ น ๆ
ประกอบดวย เชน ความรักในการสอน ความเต็มใจในการรับใชบริการและความรักที่มีตอเด็กๆ
ความหมายของครู
กูด (Good) ไดใหความหมายของครูไวดังนี้ 1) ครู คือบุคคลที่ราชการจางไวเพื่อทําหนาที่ให
คํ า แนะนํ า หรื อ อํ า นวยการในการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นสํ า หรั บ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน 2) ครู คือบุคคลที่มีประสบการณหรือมีการศึกษา
มากหรือดีเปนพิเศษ หรือมีทั้งประสบการณและการศึกษาดีเปนพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถ
ชวยใหบุคคลอื่นๆ เกิดความเจริญงอกงาม และพัฒนากาวหนาได 3) ครู คือบุคคลที่สําเร็จ หลักสูตร
24

Caela Farren and Beverly L. Kaye, “New Skills for New Leadership Roles,” in
the Leader of Foundation, 3rd ed. (New York: The Drucker Foundation, 1996), 175187.
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วิ ช าจากสถาบั น ฝ ก หั ด ครู และการฝ ก อบรมนั้ น ได ก ารรั บ รองอย า งเป น ทางการ โดยการมอบ
ประกาศนียบัตรทางการสอนใหแกบุคคลนั้น 4) ครู คือบุคคลที่สั่งสอนอบรมคนอื่นๆ เปนผูมีความ
หนักแนน ทําหนาที่จัดประสบการณการเรียนใหนักเรียนนักศึกษา ใหมีความเจริญงอกงามและพั ฒนา
กาวหนา25
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดใหความหมายวา ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการ
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน26
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 ไดนิยามวา ครู หมายความวา บุคคลซึ่ง
ประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน27
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา ครู หมายถึง ผูสั่งสอน
ศิษย, ผูถายทอดวิชาใหแกศิษย28
จากความหมายของครูดังกลาวสรุปไดวา ครู หมายถึง บุ คลากรวิช าชีพที่มีหน าที่สั่ งสอน
อบรมศิษยทั้งดานความรูและความประพฤติ เปนแบบอยางที่ดี เปนกัลยาณมิตร โดยปฏิบัติหนาที่อยู
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
ความหมายของวิชาชีพ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา วิชาชีพ หมายถึง วิชาที่
จะนําไปใชในการประกอบอาชีพ เชน วิชาแพทย วิชาชางไม วิชาชางยนต29
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ไดใหคําจํากัดความวา วิชาชีพ
หมายถึง วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้น
พื้ น ฐาน และอุ ด มศึ ก ษาที่ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน และการบริ ห ารการศึ ก ษานอก
25

Carter V. Good, Dictionary of Education (New York: Macmillan Publishing
Company, 1965), 586.
26
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล, 2553), 4.
27
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2556), 65.
28
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2556), 235.
29
เรื่องเดียวกัน, 1118.
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สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวเนื่องกับการจั ดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาตางๆ30
วิชาชีพ (Profession) หมายถึง อาชีพที่ใหบริการแกสาธารณชนที่ตองอาศัยความรู ความ
ชํานาญเปนการเฉพาะ ไมซ้ําซอนกับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผูประกอบ
วิชาชีพตองฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางเพียงพอกอนที่จะประกอบวิชาชีพ ตางกับ
อาชีพ (Career) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองทําใหสําเร็จ โดยมุงหวังคาตอบแทนเพื่อการดํารงชีพเทานั้น
วิชาชีพจึงไดรับ ยกยองให เปนวิชาชีพชั้น สูง ผู ประกอบวิชาชีพยอมตองมีความรับ ผิดชอบอยางสู ง
ตามมา เพราะมีผลกระทบตอผูรับบริการและสาธารณชน จึงตองมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
เปนพิเศษ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูรับบริการและสาธารณชน โดยผูประกอบวิชาชีพตองประกอบ
วิชาชีพดวยวิธีการแหงปญญา (intellectual method) ไดรับการศึกษาอบรมมาอยางเพียงพอ (long
period of training) มีอิสระในการใชวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ (professional autonomy) และ
มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (professional ethics) รวมทั้งตองมีสถาบันวิชาชีพ (professional
institution) หรือองคกรวิชาชีพ (professional organization) เปนแหลงกลางในการสรางสรรค
จรรโลงวิชาชีพ31
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายวา มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่
ถือเอาเปนเกณฑที่รับรองกันทั่วไป เชน เวลามาตรฐานกรีนิช . สิ่งที่ถือเอาเปนเกณฑสําหรับเทียบ
กําหนด ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ เชน มาตรฐานอุตสาหกรรม หนังสือนี้ยังไมเขามาตรฐาน32
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค
ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติปฏิบัติตาม
เพื่อใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสรางความเชื่อมั่น ศรัทธาใหแกผูรับบริการจาก
วิชาชีพไดวาเปนบริการที่มีคุณภาพ ตอบสังคมไดวาการที่กฎหมายใหความสําคัญกับวิชาชีพทางการ
ศึกษาและกําหนดใหเปนวิชาชีพควบคุมนั้น เนื่องจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะตองใชความรู
ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ
30

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2548), 2.
31
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, คูมือการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพคุรุสภา, 2548), 9.
32
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพครั้งที่ 1
(กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2556), 902.
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พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 กําหนดใหมี
มาตรฐานวิชาชีพ 3 ดาน ประกอบดวย
1. มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ขอกําหนดสําหรับผูที่จะเขามา
ประกอบวิช าชีพ จะตอ งมีความรู แ ละมีประสบการณวิช าชี พเพียงพอที่ จะประกอบวิช าชีพจึ งจะ
สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพเพื่อใชเปนหลักฐานแสดงวาเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
มีประสบการณพรอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหเกิดผล
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดพรอมกับมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดา นและความชํานาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐาน
การปฏิบัติงานหรืออยางนอยจะตองมีการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนดวามีความรูความสามารถ และ
ความชํานาญเพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปนผูประกอบวิชาชีพตอไปไดหรือไมนั้นก็คือการ
กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองตอใบอนุญาตทุกๆ 5 ป
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของผูประกอบ
วิชาชีพ โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนแนวทางและขอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อดํารงไว
ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ที่คุรุ ส ภาจะกําหนดเป นขอบั งคับ ตอไป หากผู ประกอบวิช าชีพผู ใดประพฤติผิ ดจรรยาบรรณของ
วิ ช าชี พ ทํ า ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก บุ ค คลอื่ น จนได รั บ การร อ งเรี ย นถึ ง คุ รุ ส ภาแล ว ผู นั้ น อาจถู ก
คณะกรรมการมาตรฐานวิช าชีพ วินิจฉัย ชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ งดังตอ ไปนี้ 1) ยกขอ กล า วหา
2) ตักเตือน 3) ภาคทัณฑ 4) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแตไมเกิน 5 ป และ
5) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (มาตรา 54)33
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูประกอบดวย 3 มาตรฐาน คือ
1. มาตรฐานความรู แ ละประสบการณ วิ ช าชี พ หมายถึ ง ขอ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ความรู
ประสบการณในการจัดการเรียนรู หรือจัดการศึกษา ซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมี
เพียงพอ ที่จะสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรู หรือการจัดการศึกษา รวมทั้งตองฝกฝนใหมีทักษะหรือ
ความชํานาญสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
33

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุ
สภา, 2548), 4-5.
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเปนแบบแผนใน
การปฏิบัติตน ซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคม
อันจะนํามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
1. มาตรฐานความรู
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
โดยมีความรูดังตอไปนี้ 1) ความเปนครู 2) ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยา
สําหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
10) การประกันคุณภาพการศึกษา 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สาระความรูและสมรรถนะของครู
1.1 ความเปนครู
สาระความรู 1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 2) การปลูกฝง
จิตวิญญาณความเปนครู 3) กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู 4) การจัดการความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู 5) การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
สมรรถนะ 1) รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน เพื่อใหผูเรียนคิด
วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได 2) แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง 3) ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 4) มีจิต
วิญญาณความเปนครู
1.2 ปรัชญาการศึกษา
สาระความรู 1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม 2) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
สมรรถนะ 1) ประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 2) วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 ภาษาและวัฒนธรรม
สาระความรู 1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู 2) ภาษาตางประเทศเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพครู
สมรรถนะ 1) สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อความหมายอยางถูกตอง 2) ใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติ
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1.4 จิตวิทยาสําหรับครู
สาระความรู 1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย 2) จิตวิทยาการ
เรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา 3) จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา
สมรรถนะ 1) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) ใช
จิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
1.5 หลักสูตร
สาระความรู 1) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 2) การนําหลักสูตรไปใช 3)
การพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะ 1) วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได 2) ปฏิบัติการ
ประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
1.6 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การ
จัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจัด
คิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และแกปญหาได 3) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 4) การ
จัดการชั้นเรียน 5) การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
สมรรถนะ 1) สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง 2)
สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 2) การใชและผลิตงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู
สมรรถนะ 1) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 2) สามารถทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
1.8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช และการประเมิน
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สมรรถนะ 1) ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู 2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
1.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู
สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน 2) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล
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สมรรถนะ 1) สามารถวัดและประเมินผลได 2) สามารถนําผลการประเมินไปใชใน
การพัฒนาผูเรียน
1.10 การประกันคุณภาพการศึกษา
สาระความรู 1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา
2) การประกันคุณภาพการศึกษา
สมรรถนะ 1) สามารถจัดการควบคุมคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง 2) สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูได
1.11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สาระความรู 1) หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต 2) คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชาชีพครู 3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
สมรรถนะ 1) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และเสียสละให
สังคม 2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอย
กวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนที่คณะกรรมการ
คุรุสภากําหนดดังตอไปนี้ 1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระการฝกทักษะและสมรรถนะ
2.1 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
สาระการฝกทักษะ 1) การสังเกตการจัดการเรียนรู 2) การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 3) การทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง
4) การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล 5) การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการ
ตัดสินผลการเรียน 6) การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 7) การวิจัยแกปญหาผูเรียน 8) การ
พัฒนาความเปนครูมืออาชีพ
สมรรถนะ 1) สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อจุดประสงคการสอนที่
หลากหลาย 2) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน
2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
สาระความฝกทักษะ 1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก 2) การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 4) การแลกเปลี่ยนการเรียนรู หรือ
แบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา
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สมรรถนะ 1) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก 2) สามารถประเมิน ปรับปรุง
และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 3) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ หมายถึง
การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมปฏิบัติการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน หมายถึง การ
เลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก
มาตรฐานที่ 3 มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใชความพยายามอยาง
เต็มความสามารถของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใหมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ ความ
ตองการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให
ไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยางเปน
ระบบ
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช
ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐ
คิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง การ
จัดการเรี ยนการสอนที่มุงเนนให ผู เรีย นประสบผลสํ าเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความ
แตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเองกอใหเกิดคานิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การ
รายงานผลการพัฒนาผูเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และ
การดําเนินงานที่เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
ป ญหาความตองการของผู เรี ยนที่ตองไดรับการพัฒ นา และเป าหมายของการพัฒ นา
ผูเรียน
เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน และขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน
ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติ
และปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปน
ครูอยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง
มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น
มาตรฐานที่ 10 ร ว มมื อกั บผู อื่น ในชุ มชนอย า งสรา งสรรค หมายถึง การตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา ใหชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ปฏิบัติงานรวมกันดวยความเต็มใจ
มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา
และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสรางกิจกรรม
การเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร
เปนแนวทางในการแกปญหาของครู อีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤติตางๆ มาเปนโอกาส ในการพัฒนา
ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเปนกิจกรรม
ในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได กลาที่จะเผชิญกับปญหา
ตางๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถ
มองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณตอวิชาชีพ)
จรรยาบรรณตอตนเอง
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ โดยตอง
ประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค 1) ประพฤติตนเหมาะกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี 2)
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 3) ปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนด 4) ศึกษา หาความรู วางแผน
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ 5) คนควา แสวงหา และนําเทคนิคดาน
วิชาชีพที่พัฒนาและกาวหนาเปนที่ยอมรับมาใชแกศิษยและผูรับบริการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 1) เกี่ยวของกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดง
กิริยาไมสุภาพ เปนที่นารังเกียจในสังคม 2) ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
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3) ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน ความเอาใจใส จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ 4) ไมรับรูหรือไมแสวงหาความรูใหมๆ ในการจัดการเรียนรู และการปฏิบัติหนาที่ 5) ขัดขวาง
การพัฒนาองคการจนเกิดผลเสียหาย
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
2. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม
ดังตัวอยางตอไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค 1) แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณคาของวิชาชีพ 2) รักษา
ชื่อเสียงและปกปองศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ 3) ยกยองและเชิดชูเกียรติผูมีผลงานในวิชาชีพใหสาธารณชน
รับรู 4) อุทิศตนเพื่อความกาวหนาของวิชาชีพ 5) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต
ตามกฎ ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ 6) เลือกใชหลักวิชาที่ถูกตอง สรางสรรคเทคนิค
วิธีการใหมๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 7) ใชองคความรูหลากหลายในการปฏิบัติหนาที่ และแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสมาชิกในองคการ 8) เขารวมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองคกรวิชาชีพอยางสรางสรรค
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 1) ไมแสดงความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 2) ดูหมิ่น เหยียดหยาม
ใหรายผูรวมประกอบวิชาชีพ ศาสตรในวิชาชีพ หรือองคกรวิชาชีพ 3) ประกอบการงานอื่นที่ไม
เหมาะสมกับการเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4) ไมซื่อสัตยสุจริต ไมรับผิดชอบ หรือไมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจนกอใหเกิดความเสียหาย 5) คัดลอกหรือนําผลงาน
ของผู อื่นมาเป นของตน 6) ใชหลั กวิช าการที่ไมถูกตองในการปฏิ บัติวิช าชีพ ส งผลใหศิษยห รือ
ผูรับบริการเกิดความเสียหาย 7) ใชความรูทางวิชาการ วิชาชีพ หรืออาศัยองคกรวิชาชีพแสวงหา
ประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
3. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก
ศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
4. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตองดี
งามแกศิษยและผูรับบริการตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
5. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ
6. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ
7. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค โดยไมเรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
โดยตองประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค 1) ใหคําปรึกษาหรือชวยเหลือศิษยและผูรับบริการดวยความ
เมตตากรุณาอยางเต็มกําลังความสามารถและเสมอภาค 2) สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกปองสิทธิ
เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส 3) ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหศิษยและ
ผูรับบริการไดรับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล 4) สงเสริม
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ใหศิษยและผูรับบริการสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองจากสื่อ อุปกรณ และแหลงเรียนรูอยาง
หลากหลาย 5) ใหศิษยและผูรับบริการ มีสวนรวมวางแผนการเรียนรู และเลือกวิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสมกับตนเอง 6) เสริมสรางความภาคภูมิใจใหแกศิษยและผูรับบริการดวยการรับฟงความ
คิดเห็น ยกยอง ชมเชย และใหกําลังใจอยางกัลยาณมิตร
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 1) ลงโทษศิษยอยางไมเหมาะสม 2) ไมใสใจหรือไมรับรูปญหา
ของศิษยหรือผูรับบริการจนเกิดความเสียหายตอศิษยหรือผูรับบริการ 3) ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษยหรือ
ผูรับบริการ 4) เปดเผยความลับของศิษยหรือผูรับบริการเปนผลใหไดรับความอับอายหรือเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง 5) จูงใจ โนมนาว ยุยงสงเสริมใหศิษยหรือผูรับบริการปฏิบัติขัดตอศีลธรรมหรือกฎระเบียบ
6) ชักชวนใชจางวานศิษยหรือผูรับบริการใหจัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติดหรือเขาไปเกี่ย วของกับอบายมุข
7) เรียกรองผลตอบแทนจากศิษยหรือผูรับบริการในงานตามหนาที่ที่ตองใหบริการ
จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
8. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ โดยพึงประพฤติและละเวนการประพฤติตามแบบ
แผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
พฤติกรรมที่พึงประสงค 1) เสียสละ เอื้ออาทร และใหความชวยเหลือผูรวมประกอบ
วิชาชีพ 2) มีความรัก สามัคคี และรวมใจกันผนึกกําลังในการพัฒนาการศึกษา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 1) ปดบังขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงาน จนทําใหเกิดความ
เสียหายตองานหรือผูรวมประกอบวิชาชีพ 2) ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยตําหนิ ใหรายผูอื่นในความ
บกพรองที่เกิดขึ้น 3) สรางกลุมอิทธิพลภายในองคการหรือกลั่นแกลงผูรวมประกอบวิชาชีพใหเกิด
ความเสียหาย 4) เจตนาใหขอมูลเท็จ ทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเกิดความเสียหายตอผูรวมประกอบ
วิชาชีพ 5) วิพากษ วิจารณผูรวมประกอบวิชาชีพในเรื่องที่กอใหเกิดความเสียหายหรือแตกความ
สามัคคี
จรรยาบรรณตอสังคม
9. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสวนรวมและ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพึงประพฤติและ
ละเวนการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอยางตอไปนี้
พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค 1) ยึ ด มั่ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) นําภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเปน
ปจจัยในการจัดการศึกษาใหเปนประโยชนตอสวนรวม 3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหศิษยเกิดการเรียนรู
และสามารถดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง 4) เปนผูนําในการวางแผนและดําเนินการเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปญญาทองถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 1) ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่จัด
เพื่อประโยชนตอการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม 2) ไมแสดงความเปนผูนําในการอนุรักษหรือ
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พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา หรือสิ่งแวดลอม 3) ไมประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาสิ่งแวดลอม 4) ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชนหรือสังคม34
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
สภาพทั่วไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เลขที่ 74/11 ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 มีพื้นที่
ครอบคลุม 2 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด
อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ อําเภอไทรนอย และอําเภอบางบัวทอง มีหนาที่รับผิดชอบดูแล
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจํานวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน
2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย 16 อําเภอ ไดแก อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อําเภอภาชี อําเภออุทัย อําเภอวังนอย อําเภอมหาราช อําเภอบางปะอิน อําเภอบางไทร อําเภอทาเรือ
อําเภอลาดบัวหลวง อําเภอบางซาย อําเภอผักไห อําเภอบางบาล อําเภอนครหลวง อําเภอเสนา
อําเภอบางปะหัน อําเภอบานแพรก มีหนาที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสั งกัดจํานวนทั้งสิ้น
29 โรงเรียน
วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เปนองคกรการบริหารจัดการการศึกษาที่มี
คุณภาพไดมาตรฐานสูสากล
พันธกิจ
พัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิ ภาพ เพื่อใหผูเรียนเปนบุคคลที่มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม อนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น มีทักษะอาชีพ และมีความสามารถตามมาตรฐานสากล

34

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2556), 67-70.
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เปาประสงค
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาสูสากล
3. ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป อยางทั่วถึง และไดเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารงานไดตามมาตรฐาน โดยเนนการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจั ดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
จุดเนน
1. ผลสัมฤทธิ์ O-NET เพิ่มขี้นรอยละ 5
2. สงเสริมศักยภาพดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ ICT สูประชาคมอาเซียนและ
พลโลก
3. มีความรักชาติและคุณลักษณะอันพึงประสงค วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และสถานศึกษา ผานการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน

55
คานิยมองคกร
“SESAO 3”
S = Service mind
จิตบริการ
E = Equality
มีความเสมอภาค
S = Smart
เปนแบบอยางที่ดี
A = Accountability มีความรับผิดชอบ
O = Organic
เปนองคกรที่มีชีวิต
3 = การมีสวนรวมระหวาง 3 องคกร ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
และชุมชน (ทั้งภาครัฐและเอกชน)
วัฒนธรรมองคกร
หนาไมงอ รอไมนาน บริการดี วจีไพเราะ
อัตลักษณองคกร
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม35

35

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชต 3, แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, พิมพครั้งที่ 1 (นนทบุรี: พีระ, 2555),
3, 15-16.
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โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3

ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา

กลุมอํานวยการ
- งานสารบรรณ
- งานชวยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานทีแ่ ละ
สิ่งแวดลอม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกตั้งและสรรหา
กรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

กลุมบริหารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนง
- งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานบําเหน็จความชอบ และ
ทะเบียนประวัติ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานวินัยและนิตกิ ร
- งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องคกร สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการฯ
- งานประสานและสงเสริม อปท.
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็ก
พิการ ดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ
- งานสงเสริมงานแนะแนว สุขภาพ
อนามัย กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาดฯ
- งานสงเสริมสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- งานสงเสริมงานกิจกรรมพิเศษ งาน
โครงการพระราชดําริ ประสานการ
ปองกันและแกไขปญหาการใชสาร
เสพติด
- งานวิเทศสัมพันธ ฯลฯ

กลุมนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานขอมูลสารสนเทศ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะหงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและ
รายงาน
- งานเลขานุการคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
- งานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

57
ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด
ตารางที่ 8 ขอมูลจํานวนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จําแนกรายอําเภอ
จํานวน
โรงเรียน
1.เมืองนนทบุรี
7
2.บางกรวย
2
3.ไทรนอย
2
4.ปากเกร็ด
5
5.บางใหญ
1
6.บางบัวทอง
1
รวมทั้งจังหวัด
18
1.พระนครศรีอยุธยา
4
2.ทาเรือ
2
3.นครหลวง
2
4.บางปะหัน
1
5.ภาชี
1
6.วังนอย
2
7.อุทัย
2
8.มหาราช
1
9.บานแพรก
1
10.บางไทร
1
11.บางบาล
1
12.บางปะอิน
3
13.ผักไห
3
14.ลาดบัวหลวง
1
15.เสนา
3
16.บางซาย
1
รวมทั้งจังหวัด
29
รวมทั้ง สพม.3
47

พระนครศรีอยุธยา

นนทบุรี

จังหวัด

อําเภอ

จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2555
ม.ตน ม.ปลาย ปวช. รวม
10,316 8,128
18,444
2,542 1,749
4,291
1,299
748
2,047
7,514 6,306
13,820
523
259
782
1,745
976
2,721
23,939 18,166
42,105
5,696 4,283
9,979
1,220
756
1,976
669
391
1,060
607
426
1,033
907
598
1,505
838
661
1,499
533
328
861
136
102
238
136
77
213
348
269
617
208
135
343
1,768 1,239
3,007
588
452
1,040
315
242
23
580
1,158 1,197
2,355
351
306
657
15,478 11,462 23 26,963
39,417 29,628 23 69,068

หอง
ครู
เรียน
468
771
101
163
51
91
336
582
23
31
68
135
1,047 1,773
229
415
59
112
31
64
34
64
37
68
48
73
28
54
10
19
12
19
21
37
13
30
81
133
42
78
20
35
69
118
21
40
755 1,359
1,802 3,132
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ตารางที่ 9 ขอมูลจํานวนนักเรียน ขนาดโรงเรียน จําแนกรายโรง รายอําเภอ จังหวัดนนทบุรี
อําเภอ

โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เบญจมราชานุสรณ
เมืองนนทบุรี สตรีนนทบุรี
ศรีบุณยานนท
รัตนาธิเบศร
นนทบุรีพิทยาคม
เทพศิรินทร นนทบุรี
บางกรวย
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี
ไทรนอย
ไทรนอย
ราษฎรนิยม
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
นวมินทราชินูนิศ หอวัง นนทบุรี
โพธินิมิตวิทยาคม
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี
บางใหญ
ราชวินิต นนทบุรี
บางบัวทอง บางบัวทอง
รวม จ.นนทบุรี

นักเรียน หองเรียน
3,725
90
3,350
72
2,891
66
2,875
66
2,480
60
1,986
51
1,137
36
2,983
64
1,308
37
1,546
37
501
12
5,199
111
3,293
73
2,945
63
1,367
34
1,016
26
782
23
2,721
68
42,105
989

ขนาดโรงเรียน
ใหญพิเศษ
ใหญพิเศษ
ใหญพิเศษ
ใหญพิเศษ
ใหญ
ใหญ
กลาง
ใหญพิเศษ
กลาง
ใหญ
กลาง
ใหญพิเศษ
ใหญพิเศษ
ใหญพิเศษ
กลาง
กลาง
กลาง
ใหญพิเศษ
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ตารางที่ 10 ขอมูลนักเรียน ขนาดโรงเรียน จําแนกรายโรง รายอําเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอ
โรงเรียน
พระนครศรีอยุธยา อยุธยาวิทยาลัย
จอมสุรางคอุปถัมภ
อยุธยานุสรณ
ปากกรานพิทยา
ทาเรือ
ทาเรือ “นิตยานุกูล”
ทาหลวงวิทยานุกูล
นครหลวง
นครหลวง “อุดมรัชตวิทยา”
ทาชางวิทยาคม
บางปะหัน
บางปะหัน
ภาชี
ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”
วังนอย
วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ
วังนอย “พนมยงควิทยา”
อุทัย
อุทัย
หนองน้ําสมวิทยาคม
มหาราช
มหาราช “ประชานิมิต”
บานแพรก
บานแพรกประชาสรรค
บางไทร
บางไทรวิทยา
บางบาล
บางบาล
บางปะอิน
บางปะอิน “ราชานุเคราะห 1”
บางปะอิน
อุดมศีลวิทยา
ผักไห
ผักไห “สุทธาประมุข”
ลาดชะโดสามัคคี
วัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ)
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา
เสนา
เสนา “เสนาประสิทธิ์”
สาคลีวิทยา
ลาดงาประชาบํารุง
บางซาย
บางซายวิทยา
รวม จ.พระนครศรีอยุธยา

นักเรียน หองเรียน
4,798
105
2,691
63
2,334
54
156
7
1,743
48
233
11
652
18
408
13
1,033
34
1,505
37
880
30
619
18
725
26
136
6
238
10
213
12
617
20
343
13
2,068
51
648
17
291
9
521
15
272
12
247
9
580
20
2,010
52
271
11
74
6
657
21
26,963
748

ขนาดโรงเรียน
ใหญพิเศษ
ใหญพิเศษ
ใหญ
เล็ก
ใหญ
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
ใหญ
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
กลาง
เล็ก
ใหญ
กลาง
เล็ก
กลาง
เล็ก
เล็ก
กลาง
ใหญ
เล็ก
เล็ก
กลาง
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
พงษ เ กษม สั ง วาลเพ็ ช ร ได ศึ ก ษาบทบาทของผู บ ริ ห ารในการส ง เสริ ม การใช ห ลั ก ธรรม
คาทอลิกในสถานศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของ
ผูบริหารที่ปฏิบัติจริงในการสงเสริมการใชหลักธรรมคาทอลิกในสถานศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 4 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอยดังนี้ งานชวยเหลือผูยากไร งานอภิบาล งานการจัดการมาตรฐาน งานการสรางบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร งานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและอบรม และงานปฏิบัติธรรม ตามลําดับ
2) บทบาทของผูบริหารตามความคาดหวังในการสงเสริมการใชหลักธรรมคาทอลิกในสถานศึกษา
สังกัดอัครสั งฆมณฑลกรุ งเทพฯ เขต 4 พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย
เรี ย งลํ า ดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปน อ ยดั ง นี้ งานการจั ด การมาตรฐาน งานอภิ บ าล งานการสร า ง
บรรยากาศสิ่งแวดลอมและทรัพยากร งานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและอบรม งานชวยเหลือผูยากไร
และงานปฏิบัติธรรม ตามลําดับ 3) ความแตกตางระหวางบทบาทของผูบริหารที่ปฏิบัติจริงกับบทบาท
ของผูบริหารตามความคาดหวังในการสงเสริมการใชหลักธรรมคาทอลิกในสถานศึกษา สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 พบวา ไมแตกตางกัน โดยที่คาเฉลี่ยของบทบาทของผูบริหารตามความ
คาดหวังสูงกวาบทบาทของผูบริหารที่ปฏิบัติจริง36
มนัส ชัยยะ ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนในฝน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทั่วไปและโรงเรียนในฝน โดยภาพรวมและรายดานพบวา อยูในระดับมาก 2) บทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึ กษาทั่ว ไปและโรงเรียนในฝ น สั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษานครปฐม โดย
ภาพรวมและรายดานพบวา มีความแตกตางกันทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
คาเฉลี่ยของโรงเรียนในฝนมากกวาทุกดาน37
พงษกร พูลสมบัติ ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารที่สงผลต อคุณภาพการบริหารงานโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารสงผลตอคุณภาพการบริหารงานโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในภาพรวมและรายดานพบวา บทบาทเปนผูกํากับติดตามผลสงผลตอคุณภาพ
36

พงษเกษม สังวาลยเพ็ชร, “บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมการใชหลักธรรมคาทอลิก
ในสถานศึกษา สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 69-70.
37
มนัส ชัยยะ, “บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนในฝน สังกัด
สํ านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษานครปฐม” (วิทยานิพนธป ริ ญญามหาบั ณฑิต สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 67.
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การบริหารงานบุคคล บทบาทในการเปนผูเผยแพรขอมูลขาวสารสงผลต อคุณภาพการบริหารงาน
วิช าการ คุ ณภาพการบริ ห ารงานบุ ค คล และคุ ณภาพการบริห ารทั่วไปและบทบาทเปน ผู จั ด สรร
ทรัพยากรสงผลตอคุณภาพการบริหารงบประมาณ38
กานนท อินทปญญา ไดศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูโรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) การ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติใหเกิดผลจริง แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา สวนอีก 7 ดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้
รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และ
การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ 2) แนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 พบวา 2.1 ดานกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
ควรส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด อบรม สั ม มนา เป น ประจํ า ตั้ ง แต ร ะดั บ ภายในกลุ ม สาระระดั บ โรงเรี ย น
ตลอดจนหน วยงานอื่นที่จัดการอบรมแล ว นําความรูมาเผยแพร ภ ายในโรงเรี ยนดว ยวิธีการตางๆ
2.2 ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน ควรมีมาตรการที่ชัดเจนให
ครูผูสอนทุกคนศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล แยกนักเรียนกลุมเกง -ออน จัดแผนการเรียนรูที่เนาน
นักเรียนเปนสําคัญและวัดประเมินผลใหสอดคลองกับกิจกรรม 2.3 ดานมุงพัฒนาผูเรียนไดเต็ม
ศักยภาพ การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนควรนําผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห วางแผน
ทุกกลุมสาระแลวสอนซอมเสริม สรางแรงจูงใจใหครูดวยการยกยองเชิดชูเกียรติ 2.4 ดานพัฒนา
แผนการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ควรจัดใหมี การอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนแผนการ
จัดการเรียนรูที่มีรูปแบบถูกตองตามมาตรฐาน นิเทศติดตามและใหครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู
หลังการใช 2.5 ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ควรสงเสริมใหครูผลิตสื่อ
ใชเอง มีการประเมินผลการใชสื่อ เผยแพรสื่อที่ใชแลวประสบผลสําเร็จ 2.6 ดานจัดกิจกรรมการเรียน
38

พงษกร พูลสมบัติ, “บทบาทผูบริหารที่สงผลตอคุณภาพการบริหารงานโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 119.
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การสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ควรสงเสริมใหครูวางแผนการจัดกิจกรรมตามความสนใจ
ของนักเรียน ใชสื่อการสอนในรูปแบบตางๆ ประเมินผลหลากหลาย 2.7 ดานรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู เรียนไดอยางมีร ะบบ ให ครู ไดศึกษาดูงาน จั ดแลกเปลี่ยนความรูร ะหวางกลุ มสาระ
2.8 ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ควรใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสอนของครูในระดับหนึ่ง จัดเวทีแสดงความคิดเห็น 2.9 ดานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยาง
สรางสรรค ควรมีการวิเคราะหคน วิเคราะหงาน เพื่อใชคนใหตรงกับงาน สงเสริมใหครูไดทํางานตาม
ความถนัด ตามความสนใจ งานไดผลคนมีความสุข 2.10 ดานรวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน
ผูบริ หารควรชี้แจงสร างความเขาใจกับครูถึงบทบาทหนาที่ที่มีตอชุม ชน เนนการสื่ อสารระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 2.11 ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสาร ควรจัดหาแหลงขอมูลขาวสารใหเพียงพอ
กับความตองการ 2.12 ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ควรสรางความตระหนัก
และมีนโยบายใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง39
สุขสันต ชัยศิริวัฒ น ไดศึกษาบทบาทของผูบริห ารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชน ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน โดย
ภาพรวมและรายดานอยู ในระดับมากโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ผูใหคําปรึกษา ผู
อํานวยความสะดวก ผูคาดการณ ผูประเมิน และผูสงเสริมสนับสนุน 2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ไดแก ดานผูอํานวยความสะดวก ผูบริหารควร
อํานวยความสะดวกตามความตองการของครูโดยยึดหลักความเปนธรรมและมีการจัดหาอุปกรณที่
จําเปนตองใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ดานผูประเมิน ผูบริหารควรประเมินความพรอมกอนและ
หลังการปฏิบัติงานของครู มีการสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ดานผูคาดการณ ผูบริหารควร
คาดการณถึงการดําเนินงานในอนาคต มีการวางแผน มีวิสัยทัศน และมีการเตรียมขอมูลตางๆ เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของครู ดานผูใหคําปรึกษา ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาแกปญหาตาม
ความเหมาะสมใหแกครูและยอมรับฟงความคิดเห็นของครู ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูบริหารควรให
การสนับสนุนการพัฒนางานของครูโดยการสงเขารับการอบรมใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ
และใหขวัญกําลังใจกังครูที่ตั้งใจทํางาน40

39

กานนท อินทปญญา, “การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณ
สูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 83-85.
40
สุขสันต ชัยศิริวัฒน, “บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน”
(วิทยานิพนธป ริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริหารการศึกษา บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, 2550), 72.

63
บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา
1) คุณภาพชีวิตการทํางานของครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่อยูในระดับ
มากมีจํานวน 7 ดาน โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ดานการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล ดานธรรมนูญในองคการ ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ดานสิ่ งแวดลอมที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพ ดานการบูรณาการดานสังคม ดานความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ และดานจังหวะ
ของชีวิตโดยสว นรวม ส วนดานการให สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมอยูในระดับปานกลาง
2) การปฏิบัติงานตามาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอั ครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ดาน
รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานรวมมือ
กับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค ดานพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานมุงมั่น
พัฒนาผู เรี ยนให เต็มตามศักยภาพ ดานตัดสิน ใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูเรียน ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ดานปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 3) คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูโดยภาพรวม ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและดาน
การบูร ณาการดานสังคมส งผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิช าชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิ ก
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.1 คุณภาพชีวิต
การทํางานของครูดานการบูรณาการดานสังคมและคุณภาพชีวิตการทํางานของครูโดยภาพรวมสงผล
ตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ 3.2 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมสงผลตอการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานการพัฒนา
แผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ดานการรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ และดานการแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
3.3 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมและดานการบูรณาการดาน
สังคมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ 3.4 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการบูรณาการดานสังคมสงผลตอการปฏิบัติงาน
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ตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน 3.5 คุณภาพชีวิตการทํางาน
ของครูดานการบูรณาการดานสังคมและดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสังคมสงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการตัดสิน ใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน
3.6 คุณภาพชีวิตการทํางานของครูดานการบูรณาการดานสังคม ดานการเกี่ยวของสัมพันธกับสัง คม
และดานธรรมนูญในองคการสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานการรวมมือกับผูอื่น
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค และดานการรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค41
สมชาย รัตนวิชัย ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ผลการวิจัยพบวา
1) ระดับการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ชวงชั้นที่ 3 – 4 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรได
สะสมประสบการณทางวิชาชีพเพื่อเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู และดานการจัดแหลงเรียนรูใหครูไดศึกษาและพัฒนาตนเอง ดานการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรกลาคิด กลาทํา และมีเสรีภาพทางวิชาการ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับ
การปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่
3 – 4 จําแนกตามสถานภาพพบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน
โดยผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวา ผูบริหารมีบทบาทในการพัฒนาครูมากกวาครูผูสอน และ
เมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา โดยรวมมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการจัดแหลงการเรียนรูใหครูไดศึกษาและพัฒนาตนเอง ดานการจัดระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู และดานการ
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรไดสะสมประสบการณทางวิชาชีพเพื่อเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการสงเสริมและสนับสนุน ใหบุคลากร กลาคิด กลาทํา
และมีเสรีภาพทางวิชาการ ดานการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานรวมกัน ดานการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรม รวมประชุม สัมมนา ฝกปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่น และดาน
การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรในสถานศึกษาอื่นไมแตกตางกัน
3) ขอเสนอแนะของผู บ ริห ารสถานศึกษาและครูผู สอนตอการปฏิบัติตามบทบาทของผู บ ริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
41

บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช, “คุณภาพชีวิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 152154.
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การศึกษาหนองคายเขต 1 พิจารณาโดยเรียงความถี่จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการ
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรไดสะสมประสบการณวิชาชีพ เพื่อเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ไดแก ให
ขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดีเดน ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ไดแก สงเสริมใหครูไดพัฒนาสื่อเพื่อการจัดกิ จกรรมดวยตนเอง ดานการจัดแหลงเรียนรูให
ครูไ ดศึก ษาและพัฒนาตนเอง ไดแก จัด หาเอกสารที่เกี่ ย วกั บ หลั กสู ตร คูมือ ครู แผนการจัด การ
เรียนรู42
ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอทองผาภูมิ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนพบวา โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ประเมินและ
รายงาน สงเสริมสนับสนุน และนิเทศ ติดตาม 2) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอทองผาภูมิ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยจําแนกตาม
คุณวุฒิ พบวาโดยภาพรวมและแยกพิจารณาเปนรายดานไมมีความแตกตางกัน43
ภาวิณี สกุณา ไดศึกษาบทบาทผู บ ริหารสถานศึกษาที่ส ง ผลต อการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดาน พบวา
อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการสงเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากร ดานการประเมินผล ดานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ดานการเปนผูนําวิชาการ ดาน
การสรางแรงจูงใจ ดานการเปนผูอํานวยความสะดวก ดานการสงเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา ดาน
การบริหารงานแบบมีสวนรวม ดานการประสานความสัมพันธ และดานการเผยแพรประชาสัมพันธ
2) การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติพบวา ทั้งโดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐาน
ที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก และมาตรฐานที่ 3 แนวการ

42

สมชาย รัตนวิชัย , “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบั ณฑิต สาขาวิช าการบริ หารการศึกษา บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยราชภัฏมหาสารคาม,
2550), 119-120.
43
ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย , “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู เ รี ย น” (วิท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณฑิ ต วิ ทยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 59-60.
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สรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 3) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0144
วรรณา หมาดเทง ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ ยจากมากไปหาน อยดังนี้ ผู อํานวยความสะดวก ผู ประเมิน ผู ส ง เสริ ม
สนับสนุน ผูคาดการณ และผูใหคําปรึกษา 2) การบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของโรงเรียน
เอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ขั้นเตรียมความพรอม ขั้นการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และขั้นการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียน 3) บทบาทของผูบริหารดานผู
อํานวยความสะดวก ดานผูสงเสริมสนับสนุน ดานผูประเมิน ดานผูใหคําปรึกษา และดานผูคาดการณ
สงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒ นาผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3 ในภาพรวม45
พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ไดศึกษาคุณธรรมของผูบริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน
วิช าชีพครูของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน สั งกัดสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลการวิจัยพบวา 1) คุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียง
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ รักษาความสัจความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปน
ประโยชนและเปนธรรม การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของ
ตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง การอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไมประพฤติลวงความสัจ
สุจริตไมวาดวยประการใด และการรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ
ความดี 2) การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
มากไปหานอยดังนี้ ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดย
คํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน ดานการรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานสรางโอกาส
ใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานพัฒนาแผนการ
44

ภาวิณี สกุณา, “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 79.
45
วรรณา หมาดเทง, “บทบาทของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 106-107.
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สอนใหปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค ดานแสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ดานปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิช าชีพครูอยูเสมอ ดานพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนให มี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 3) คุณธรรม
ของผูบริหารมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
และเปนความสัมพันธทางบวก46
สันติ อวรรณา ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนสวนใหญเห็นวาผูบริหารไดสงเสริมใหครูเขารับการ
ฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ไดจัดเตรียมแผนงานโครงการในการอบรม
เพื่อพัฒนาครู จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนใหครูไดศึกษาดูงาน สงเสริมใหครูศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น อนุญาตใหครูไดใชเวลาบางสวนของราชการในการศึกษาตอ แตไมไดจัดหาทุน
สนับสนุนการศึกษาตอของครู ขาดการสํารวจความตองการและประเมินผลหลังจากการลาศึกษาตอ
สงเสริมให ครูเขารับการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน ชี้แนะครูผู สอนในการทําวิจัยในชั้นเรียน ได
แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในรวมถึงใหคําปรึกษาในการจัดการเรียนรูแกครูผูสอน47
ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค ไดศึกษาบทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา
1) บทบาทผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บทบาทผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก
ที่สุดจํานวน 1 ดาน คือ ดานผูอํานวยความสะดวก และอยูในระดับมากจํานวน 4 ดาน เรียงจากมาก
ไปหาน อ ยได ดั ง นี้ คื อ ด า นผู ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษา ผู ป ระเมิ น และผู ค าดการณ
2) คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 อยูในระดับมากที่สุด
จํานวน 1 ดาน คือ ดานรักชาติ ศาสน กษัตริย และอยูในระดับมากจํานวน 7 ดาน เรียงจากมากไปหา
46

พระมหาณัฐพล ดอนตะโก, “คุณธรรมของผูบริหารกับการปฏิบัติ ตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1”
(วิทยานิ พนธป ริ ญญามหาบั ณฑิต สาขาวิช าการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร, 2551), 79-80.
47
สันติ อวรรณา, “บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย” (การคนควาแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551), 51.
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นอยไดดังนี้ คือ ดานรักความเปนไทย ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ มีวินัย อยูอยางพอเพียง มุงมั่นใน
การทํางาน และใฝเรียนรู 3) บทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ในภาพรวมมีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสั มพันธกันในทางบวก หรือมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะคลอยตามกัน โดยมีความสัมพันธกันเรียงตามลําดับดังนี้ ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูประเมิน
ผูใหคําปรึกษา ผูคาดการณ และผูอํานวยความสะดวก48
รุจิรัตน นาคะรัมภะ ไดศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอความเปนครู
มืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต
2 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ ดานการ
สรางแรงบันดาลใจ ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ และ
ดานการกระตุนทางปญ ญา 2) ความเปนครูมืออาชีพของครูสั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดานมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 3) ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอความเปนครูมืออาชีพของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารดานที่สงผลตอ
ความเป น ครู มื อ อาชี พ โดยภาพรวมประกอบด ว ย ภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงโดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ 57.40 และภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคลสงผลต อความเปนครูมืออาชีพดานการปฏิบัติตนมีประสิทธิภาพในการทํานายรอยละ
45.0049
พิชชาพร อุนศิริ ไดศึกษาวุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) วุฒิภาวะทางอารมณผูบริหารสตรี
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ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค, “บทบาทผูบริหารโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 86-87.
49
รุจิรัตน นาคะรัมภะ, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอความเปนครูมือ
อาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต
2” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2554), 111-112.
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ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา
วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมากทุกดานโดยวุฒิภาวะ
ทางอารมณผูบริหารสตรีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานสภาวะอารมณทั่วไปมีมัชฌิมเลขคณิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถ
ภายในตนเอง และการจัดการกับความเครียด ตามลําดับ 2) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา การ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีมัชฌิมเลข
คณิตเรียงตามลําดับดังนี้คือ ดานการตัดสินในปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน
มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดา นการ
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียนและดานการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนให
มีประสิทธิภาพอยูเสมอ ตามลําดับ 3) วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารสตรีสงผลตอการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาวุฒิภาวะทาง
อารมณของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานแตละ
ดานพบวา 3.1 ดานความสามารถภายในตนเอง สงผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 3.2 ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน 3.3 ดานความสามารถในการปรับตัว ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.4 ดานการจัดการกับความเครียด ไมสงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.5 ดานสภาวะอารมณทั่วไป สงผลตอการปฏิบัติ งานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานทุกดาน ไดแก ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิช าการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน
ดานการมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานการพัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติได
เกิดผลจริง ดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน และดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ50

50

พิชชาพร อุนศิรื, “วุฒิภาวะทางอารมณของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 111-112.

70
งานวิจัยตางประเทศ
แมคคารธี (McCarthy) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอรี่ จากการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร ผูชวยฝายวิชาการ
หัวหนาหมวดวิชาและครู ผลการวิจัยพบวา กลุมครูมีความเห็นไมสอดคลองกับผูบริหารและผูชวยฝาย
วิชาการเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานวิชาการเรื่อง การสังเกตการณสอน การวัดผลประเมินผล
การจัดตั้งคณะกรรมการ นอกจากนี้ กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวา ผูบริหารโรงเรียนควร
จะมีบทบาทความรับผิดชอบและบริหารงานวิชาการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด51
มารติน (Martin) ไดศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารที่สัมพันธกับการเตรียมการบริหาร
และงานในหนาที่รับผิดชอบ ผลการศึกษาพบวา ในงานปกติจํานวนมากผูบริหารทําไดสําเร็จและมี
ภาระงานประจํ าที่สํ าคัญซึ่งเป น ภารกิจ ของโรงเรียนที่ประสบความสํ าเร็จนั้ นเป นงานที่ผู บ ริ ห าร
โรงเรียนรับผิดชอบอยู นอกจากนี้ยังพบวา ควรจัดหาวิธีการที่หลากหลายมาใชในการเตรียมการใหกับ
ผูที่จะเปนผูบริหารใหมเกี่ยวกับภาระงานประจําแมวาตองใชเวลาเปนสิ่งสําคัญก็ควรไดรับการฝกฝน
ภาระงานนี้รวมถึงการวางแผน การสังเกตผูสอน การสื่อสาร ระเบียบวินัยของนักเรียน การประชุม
ผูปกครอง การประเมินผลการบริหารและการประชุมนักเรียน52
คอล, สลีเจอร และโวลแทน (Kock Sleegers and Vocten) ไดศึกษาการเรียนรูใหมๆ กับ
ทางเลือกของครูมัธยมเมื่อมีการจัดการเรียนรูในภาวะแวดลอมใหม โดยการสัมภาษณครูมัธยมชาว
เนเธอรแลนดจํานวน 15 คน ไดแสดงใหเห็นถึงสิ่งแวดลอมในการเรียนรู 3 ดาน ซึ่งเปนทางเลือก
เบื้องตนของครูเหลานี้ ไดแก 1) ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 2) เปาหมายของการเรียน
3) สิ่งตางๆ ที่ใชในการเรียน และเมื่อสัมภาษณอยางเจาะลึกกับครูทั้ง 15 คนอีกครั้งเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมของการเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูใหมๆ พบวา ครูมีความแตกตางทางความคิดในการ
เลือกสิ่งที่จูงใจใหเรียนรูสิ่งใหมๆ นอกจากนี้พบวา ครูสวนใหญคิดถึงผลการเรียนโดยไมคิดถึงวิธีการ
เรียน และจุดมุงหมายของการเรียนเลย ยิ่งไปกวานั้นครูแทบจะไมไดแสดงให เห็นถึงความสําคัญของ
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การมีส วนร วมในการเรี ยนของผู เรี ย นเลย เพราะฉะนั้น เพื่อชว ยให เกิดการเรียนรูใหมๆ ประสบ
ความสําเร็จ ควรเพิ่มพื้นฐานความรูใหแกครูมากขึ้นกวาเดิม53
อีซูมิ (Izumi) ไดศึกษาถึงสาเหตุแหงความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหงใน
แคลิฟอรเนีย (California) จากการศึกษาพบวา ครูใหญของโรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญกับ
วิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง ฯลฯ ครูใหญมีภาวะ
ผูนําและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตรมีสวนสําคัญในการกําหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนา
ครูเนนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครู เปนสาเหตุสําคัญที่
ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น54
บราวน และมาคาแทนเกย (Brown and Macatangay) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาครูมือ
อาชีพใหไดรับการยอมรับ โดยใชแบบสอบถามครูผูสอนจํานวน 3 รายที่เขารวมโครงการพัฒนา
วิชาชีพครูของสมาคมตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนในเมืองซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาครูมืออาชีพ ผลการศึกษาพบวา ครูที่เข ารวมโครงการแสดงใหเห็นผลกระทบ
ในทางบวกวา ครูมีส วนร วมในการพัฒ นาใหเป นครูมืออาชีพทั้งในระดับของบุคคลและระดับของ
โรงเรี ย น รวมทั้ง วัฒ นธรรมการเรี ย นรู ของครู ถูกพั ฒ นาตามสภาพแวดล อ มอย างตอเนื่ องในการ
วางแผนและประเมินผล เพื่อปรับปรุงพัฒนาและการสรางประสิทธิภาพของโรงเรียน55
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สรุป
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 จะเห็นวาเปนสิ่งสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกัน
เนื่องจากผูบริหารเปนผูนําองคการ มีบทบาทสําคัญในการนําพาองคการไปสูความสําเร็จหรือลมเหลว
ได เพราะผูบริหารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนประทีปของหนวยงาน เปนศูนยรวมพลังของกลุมให
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูบริหารสถานศึกษาในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงนั้นตองมีบทบาทที่
เหมาะสม มีพฤติกรรมการนําที่ถูกตอง เหมาะสมกับความสําเร็จของงานทุกดานขององคการ บทบาท
ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวหลักที่จะผลักดันครูใหรูบทบาทหนาที่ของครู มีแนวทางที่จะนําพาครูทุกๆ
คน ใหกระทําตามดวยความตระหนัก รูสึกรัก ภาคภูมิใจ และศรัทธา โดยทําทุกอยางเพื่อเสริมสราง
คุณคาอาชีพของครูได โรงเรียนเปนหนวยงานที่สําคัญในการจัดการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนจําเปน
อยางยิ่งที่จะนําพาโรงเรียนไปสูความสําเร็จไดนั้น ก็ตองอาศัยความเชื่อมั่น และความทุมเททั้งแรงกาย
แรงใจ ผูบริหารสามารถชวยใหครูพัฒนางานไดดวยการแสดงบทบาท 5 ประการ ตามแนวคิดของ
แฟเรนและเคย (Farren and Kaye) ประกอบดวย 5 ประการดังนี้ 1) ผูอํานวยความสะดวก 2) ผู
ประเมิน 3) ผูคาดการณ 4) ผูใหคําปรึกษา 5) ผูสงเสริมสนับสนุน ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายและเปนผลใหประชาชนในสังคมมีคุณภาพ ครูทุกคนจึงตองไดรับการ
พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2556
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน คือ 1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน ดังนั้น ผูบริหารจะตองติดตามและประเมินผลการทํางาน
ของครูอยางตอเนื่อง รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะเชิงลึกจากครูอยางใกลชิด สงเสริมใหครูดึง
ความสามารถและศักยภาพในดานตางๆ ออกมาใช เพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งเมื่อผูบริหารแสดงบทบาท
ของตนอยางเต็มตามศักยภาพ ยอมเกิดผลดีตอครู องคการและนักเรียน

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ เพื่อทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 2) การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
3 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยการวิจัยครั้ง
นี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (Unit of
analysis) มีประชากรเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
3 จํานวน 47 โรง และใชกลุมตัวอยางจํานวน 44 โรง ซึ่งกําหนดโดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan) มีผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน และครูผูสอน รวมทั้งสิ้น 176 คน โดยเครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของแฟเรนและเคย (Farren
and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ 2556 ซึ่งการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงได
กําหนดรายละเอียดขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการจัดเตรียมโครงการอยางเปนระบบ โดย
ศึกษาปญหา วรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของจากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
งานวิจั ยที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาจัดทําโครงรางงานวิจัย นําขอเสนอแนะของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมาปรับปรุง แกไขขอบกพรองตางๆ ใหสมบูรณและขออนุมัติโครงราง
งานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่ องมื อ จากนั้ นนํ า เครื่ องมื อไปเก็ บ ขอ มู ล จากกลุ มตั ว อย า ง แล ว นํ าข อ มูล ที่ เก็ บ รวบรวมได ม า
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ตรวจสอบความถู กต อง วิเ คราะห ขอ มูล ทางสถิติ แปลผลการวิ เคราะห ข อมู ล ประมวลผล และ
เสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการนําเสนอรายงานผลการวิจัย โดยการนํา
รางผลการวิเคราะห แปลผล และอภิปรายผล มาจัดทํารายงานการวิจัยเพื่อนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
ผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและนํามาปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูร ณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลั ยเพื่ออนุมัติจบ
การศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อ ให การวิจั ย ครั้ ง นี้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและเป นไปตามวั ตถุป ระสงคของการวิจัย ผู วิจั ย ได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัยใน
ลักษณะของการใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot , nonexperimental case study design) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้
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ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 47 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง
การกําหนดตัวอยาง ผูวิจัยใชตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie
and Morgan) จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
จํานวน 47 โรง ไดกลุมตัวอยางจํานวน 44 โรง แลวใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified
random sampling) จําแนกตามจังหวัดและขนาดของสถานศึกษา
ผูใหขอมูล
ผู ให ข อมูล แตล ะสถานศึ กษาที่เป นกลุ มตัว อยาง สถานศึ กษาละ 4 คน ประกอบดว ย
ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน
จํานวน 1 คน และครูผูสอนจํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 176 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
ตารางที่ 11 จํานวนสถานศึกษาผูใหขอมูล จําแนกตามจังหวัดและขนาดของโรงเรียน
จังหวัด

ขนาดของ
โรงเรียน

กลาง
นนทบุรี
ใหญ
ใหญพิเศษ
เล็ก
กลาง
พระนครศรี
อยุธยา
ใหญ
ใหญพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

กลุม
ประชากร
ตัวอยาง ผูอํานวยการ
6
3
9
12
10
5
2
47

6
3
8
11
9
5
2
44

6
3
8
11
9
5
2
44

ผูใหขอมูล
รอง
ครูผูสอน
ผูอํานวยการ
6
12
3
6
8
16
11
22
9
18
5
10
2
4
44
88

รวม
24
12
32
44
36
20
8
176

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน
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2. ตัวแปรตน (Xtot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ
แฟเรน และเคย (Farren and Kaye) ประกอบดวย
2.1 ผู อํานวยความสะดวก (X1) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะชวยให
บุคลากรรูคุณคาในงานอาชีพ ความสนใจ และทักษะที่เปนจุดขายของตน ชวยใหบุคลากรตระหนักถึง
ความสําคัญของการวางแผนอนาคตดานการงานในระยะยาว สรางบรรยากาศการทํางานที่เปดกวาง
และรับ ฟงความคิดเห็ นเพื่อเปดโอกาสให บุคลากรแต ละคนแสดงความสนใจเกี่ยวกับอนาคตดาน
การงานของตนได ชว ยใหบุคลากรมีความเขาใจและสามารถแสดงความตองการของตนเกี่ยวกับ
อนาคตดานการงานได
2.2 ผูประเมิน (X2) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะ แจงผลการประเมิน
เกี่ยวกับการทํางาน และผลการปฏิบัติตัวของสมาชิกในองคกรอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา แจงให
บุคลากรทราบความคาดหวังและมาตรฐานที่ใชในการประเมิน รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรวาสิ่ง
ใดมีความสําคัญตอการทํางานในปจจุบัน และความมุงหวังในการปรับปรุงการทํางานตอไป ชี้ใหเห็น
ความสัมพันธระหวางการทํางาน ผลการปฏิบัติตัวและเปาหมายในงานอาชีพ เสนอแนะกิจกรรมที่ชวย
ใหบุคลากร สามารถปรับปรุงการทํางาน และการปฏิบัติตัวของตนได
2.3 ผูคาดการณ (X3) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะ ใหขอมูลเกี่ยวกับ
องคกรอาชีพ ชวยใหบุคลากรสามารถใหขอมูลและเขาถึงแหลงขอมูลได ชี้ใหเห็นแนวโนมที่เกิดขึ้น
และการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลกระทบตอหนาที่การงานของบุคลากร
2.4 ผูใหคําปรึกษา (X4) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะ ชวยใหบุคลากร
แสดงเป าหมายเกี่ยวกับ อนาคตดา นการงานที่ต นตอ งการได ชว ยเหลื อ บุค ลากรในการคั ดเลื อ ก
เปาหมายในดานการงานที่มีประสิทธิภาพใหเขากับความตองการทางธุรกิจและตามเปาหมายของ
องคกร แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุน รวมทั้งอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จในหนาที่การ
งาน
2.5 ผูสงเสริมสนับสนุน (X5) หมายถึง บทบาทของผูบริหารที่มีลักษณะ ชวยใหบุคลากร
แตละคนสามารถพัฒนาแผนงานโดยละเอียดที่จะนําไปสูความสําเร็จในหนาที่การงาน ชวยใหบุคลากร
ประสบความสํ า เร็ จ ด ว ยการประสานงานกั บ บุ ค คลในสาขาอาชี พ อื่ น ๆ ในองค ก ร อภิ ป รายถึ ง
ความสามารถและเปาหมายในหนาที่การงานของบุคลากรกับบุคคลที่สามารถหยิบยื่นโอกาสดีๆ ใหกับ
บุคลากรเหลานั้นได สนับสนุนใหบุคลากรรูจักใชแหลงขอมูลตางๆ ในการสรางแผนงานเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงานได
3. ตัวแปรตาม (Ytot) เปนตัว แปรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ดังนี้
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3.1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (Y1)
3.1.1 มาตรฐานความรู หมายถึง มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรูดังตอไปนี้
1. ความเปนครู สาระความรูประกอบดวย 1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และ
มาตรฐานวิชาชีพครู 2) การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 3) กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพ
ครู 4) การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู 5) การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยาง
ตอเนื่อง
2. ปรัชญาการศึกษา สาระความรูประกอบดวย 1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 2) แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อ
เสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ภาษาและวัฒนธรรม สาระความรูประกอบดวย 1) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
เพื่อการเปนครู 2) ภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
4. จิตวิทยาสําหรับครู สาระความรูประกอบดวย 1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยา
พัฒนาการของมนุษย 2) จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา 3) จิตวิทยาการแนะแนวและการ
ใหคําปรึกษา
5. หลักสูตร สาระความรูประกอบดวย 1) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร
2) การนําหลักสูตรไปใช 3) การพัฒนาหลักสูตร
6. การจั ด การเรี ย นรู แ ละการจั ด การชั้ น เรี ย น สาระความรู ป ระกอบด ว ย
1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอม
เพื่อการเรียนรู 2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจัดคิดวิเคราะห คิดสรา งสรรค
และแกปญหาได 3) การบูรณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม 4) การจัดการชั้นเรียน 5) การพัฒนาศูนย
การเรียนในสถานศึกษา
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู สาระความรูประกอบดวย 1) หลักการ แนวคิด
แนวปฏิบัติในการวิจัย 2) การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สาระความรูประกอบดวย
1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู สาระความรู ประกอบดวย 1) หลักการ
แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 2) ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล
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10. การประกันคุณภาพการศึกษา สาระความรูประกอบดวย 1) หลักการ แนวคิด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 2) การประกันคุณภาพการศึกษา
11.
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ สาระความรู ป ระกอบด ว ย
1) หลั กธรรมาภิ บ าล และความซื่ อสั ต ยสุ จริ ต 2) คุ ณธรรม และจริย ธรรมของวิ ช าชีพ ครู
3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากําหนด
3.1.2 มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ หมายถึง ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปนี้
1. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ประกอบดวย การบูรณาการความรูทั้งหมด
มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา ฝกปฏิบัติการวางแผนการศึกษาผูเรียน โดยการ
สังเกต สัมภาษณ รวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษา มีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช ฝกการทําแผนการเรียนรูรวมกับสถานศึกษา ฝก
ปฏิบั ติการดําเนินการจั ดกิจกรรมเกี่ย วกับการจัดการเรียนรู โดยเขาไปมีส ว นรวมในสถานศึกษา
การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบดวย การบูรณา
การความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู การเลือกใช การผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับ
การจัดการเรียนรู การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู
การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพผูเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู การสัมมนาทางการศึกษา
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2) ประกอบดวย
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ หมายถึง
การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ และการเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการที่องคการหรือหนวยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เชน การประชุม การอบรม การสัมมนา และ
การประชุมปฏิบตั ิการ เปนตน ทั้งนี้ตองมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน หมายถึง
การเลือกอยางชาญฉลาด ดวยความรัก และหวังดีตอผูเรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูตองคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนหลัก
3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใชความพยายามอยาง
เต็ มความสามารถของครู ที่ จ ะให ผู เรี ย นเกิด การเรี ย นรู ให มากที่ สุ ด ตามความถนัด ความสนใจ
ความตองการ โดยวิเคราะหวินิจฉัยปญหาความตองการที่แทจริงของผูเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่
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จะใหไดผลดีกวาเดิม รวมทั้งการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคนอยาง
เปนระบบ
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใช
ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถ
นําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หมายถึง การประดิษฐ
คิดคน ผลิต เลือกใช ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ เอกสารสิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
6. จั ดกิ จกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน หมายถึง
การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความรู ตามสภาพความ
แตกตางของบุคคลดวยการปฏิบัติจริง และสรุปความรูทั้งหลายไดดวยตนเองกอใหเกิดคานิยมและ
นิสัยในการปฏิบัติจนเปนบุคลิกภาพถาวรติดตัวผูเรียนตลอดไป
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ หมายถึง การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเรี ยนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหครอบคลุ ม สาเหตุ ปจจัย และการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของ โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
ปญ หาความต องการของผู เรี ย นที่ต อ งไดรั บ การพั ฒ นา และเป า หมายของ
การพัฒนาผูเรียน
เทคนิ ค วิธี การ หรื อนวั ต กรรมการเรี ยนการสอนที่ นํา มาใช เพื่ อการพัฒ นา
คุณภาพของผูเรียน และขั้นตอนวิธีการใชเทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนด ที่เกิดกับผูเรียน
ขอเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนใหไดผลดียิ่งขึน้
8. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและ
ปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครู
อยางสม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเปนแบบอยาง
9. รว มมือกับผูอื่น ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึง
ความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ของเพื่อนรวมงานดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา และรวมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น
10. รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค หมายถึง การตระหนักถึงความสําคัญ
รับฟงความคิดเห็น ยอมรับในความรูความสามารถ ของบุคคลอื่นในชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษา ให ชุม ชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงาน
รวมกันดวยความเต็มใจ
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา หมายถึง การคนหา สังเกต จดจํา
และรวบรวมขอมูลขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สามารถวิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล และใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม

80
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ หมายถึง การสรางกิจกรรม
การเรียนรูโดยการนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัด
กิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อนําไปสูการพัฒนาของผูเรียนที่ถาวร
เปนแนวทางในการแกปญหาของครู อีกแบบหนึ่งที่จะนําเอาวิกฤติตางๆ มาเปนโอกาส ในการพัฒนา
ครูจําเปนตองมองมุมตางๆ ของปญหาแลวผันมุมของปญหาไปในทางการพัฒนา กําหนดเปนกิจกรรม
ในการพัฒนาของผูเรียน ครูจึงตองเปนผูมองมุมบวกในสถานการณตางๆ ได กลาที่จะเผชิญกับปญหา
ตางๆ มีสติในการแกปญหา มิไดตอบสนองปญหาตางๆ ดวยอารมณหรือแงมุมแบบตรงตัว ครูสามารถ
มองหักมุมในทุกๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นําสูผลกาวหนาของผูเรียน
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) (Y3) ประกอบดวย
1. จรรยาบรรณตอตนเอง หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองมีวินัยใน
ตนเอง พั ฒ นาตนเองด านวิ ช าชี พ บุ ค ลิ ก ภาพ และวิ สั ย ทั ศ น ให ทัน ต อ การพั ฒ นาทางวิ ท ยาการ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
2. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก
ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ ประกอบดวย
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม
ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทักษะ และนิสัย
ที่ถูกตองดีงามแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษยและผูรับบริการ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ
4. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พึงชวยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคี
ในหมูคณะ
5. จรรยาบรรณตอสังคม หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติ
ปฏิบั ติตนเปนผู นํ าในการอนุรั กษและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิล ปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของสว นรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน มี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน งหนาที่ ประสบการณในการทํางาน มีลั กษณะเป นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัยนํามาจาก
แนวคิดของแฟเรนและเคย (Farren and Kaye) ประกอบดวย 5 ประการดังนี้ 1) ผูอํานวยความ
สะดวก 2) ผูประเมิน 3) ผูคาดการณ 4) ผูใหคําปรึกษา 5) ผูสงเสริมสนับสนุน
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ซึ่งผูวิจัยสราง
จากขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบดวย 3 มาตรฐานดังนี้ 1) มาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s five rating scale)1 โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับซึ่งมี
ความหมายดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 อยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 อยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 อยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 อยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 อยูในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาและสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผล
การศึกษามาสราง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือภายใตคําปรึกษาของอาจารยผคู วบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางใหกับผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พิจารณาความ
สอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการวิจัย ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองโดยใชเทคนิค
1
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IOC (Index of Item Objective Congruence) พบวาคา IOC อยูระหวาง 0.8 – 1.0 หลังจากนั้น
นํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) ในสถานศึกษาที่ไมใช
กลุมตัวอยาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 8 โรง สถานศึกษาละ 4
คน รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยมีผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คน รองผูอํานวยการ
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทนจํานวน 1 คน และครูผูสอนจํานวน 2 คน
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ได รั บกลับคืนมาคํานวณคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)2 โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟา (α - coefficient)
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.984 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง)
ขั้นที่ 5 จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อให ไดรั บ ความร ว มมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูล ตามความจริง ผู วิจัย ได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรเพื่อดําเนินการ
ถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใหออกหนังสือถึงผูอํานวยการสถานศึกษา ใน
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลจากสถานศึกษา
2. ผูวิจัยนําหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกใหสงไปยัง สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการโดยขอให สถานศึกษาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัย
ทางไปรษณีย และผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเองสําหรับโรงเรียนที่อยูในเขตอําเภอเดียวกัน
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใชหนวยวิเคราะห (unit of analysis) คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และ
ครูผูสอน 2 คน จํานวน 44 โรง เทากับ 176 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 39 โรง เทากับ 156
คน คิ ด เป น ร อ ยละ 88.64 นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด รั บ กลั บ คื น มาตรวจสอบความสมบู ร ณ ข อง
แบบสอบถาม แลวนําขอมูลดังกลาวมาจัดระบบขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
และนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย

2

Lee J. Cronbach, Essential of psychological Testing, 3rd ed. (New York :
Herper & Row Publishers, 1978), 161.
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สถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน ใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (%)
2. การวิเคราะหระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู 2556 ใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคามัชฌิม
เลขคณิต ( X ) ที่คํานวณไดไปเปรียบเทียบเกณฑตามขอบเขตของคามัชฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของ
เบสท (Best)3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาหรือ การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
3. การวิเคราะหสหสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
3 ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment
correlation coefficient) นําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่คํานวณไดมาแปลผลในรูปของความสัมพันธ
โดยจําแนกเปน 3 ระดับดังนี้
ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคานอยกวา 0.30 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา
ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง 0.30 – 0.70 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคามากกวา 0.70 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ระดับสูง

3

John W. Best, Research in Education, 4th ed (New Jersey: Prenice-Hall Inc,
1981),182.

84
สรุป
การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) บทบาทของผู บริหารสถานศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 2) การปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิช าชีพครู 2556 โรงเรี ยนมัธ ยมศึ กษา ในสั งกัด สํ า นักงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึ กษาเขต 3
3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 การวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) จํานวน 44 โรง ผูใหขอมูลใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ผูอํานวยการสถานศึกษาจํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติ
หนาที่รักษาการแทนจํานวน 1 คน และครูผูสอนจํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 176 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ
แฟเรนและเคย (Farren and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ตามขอบังคับคุรุ
สภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ (frequency)
รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง “บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556” ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยัง สถานศึกษา
ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจํานวน 44 โรง มีผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 176 คน ผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน 39 โรง จํานวน 156 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.64 นํามาวิเคราะหและเสนอผล
การวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย นําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ตอนที่ 3 การวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึ กษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 3 กลุม
คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน และครูผูสอน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 39 โรง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผู
ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน จํานวน 1 คน และครูผูสอน จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 156 คน
การวิเคราะหพิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ขอ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน (คน)
1 เพศ
1. ชาย
70
2. หญิง
86
รวม
156
2 อายุ
1. อายุ 20 – 30 ป
21
39
2. อายุ 31 – 40 ป
33
3. อายุ 41 – 50 ป
4. อายุ 51 – 60 ป
63
รวม
156
3 ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
74
80
3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก
2
รวม
156
4 ตําแหนงหนาที่
1. ผูบริหารสถานศึกษา
39
39
2. รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน
78
3. ครูผูสอน
รวม
156
5 ประสบการณในการทํางาน
1. 1 – 5 ป
28
2. 6 – 10 ป
23
15
3. 11 – 15 ป
18
4. 16 – 20 ป
25
5. 21 – 25 ป
35
6. 26 – 30 ป
7. มากกวา 30 ป
12
รวม
156

รอยละ
44.87
55.13
100.00
13.46
25.00
21.15
40.39
100.00
47.44
51.28
1.28
100.00
25.00
25.00
50.00
100.00
17.95
14.74
9.61
11.54
16.03
22.44
7.69
100.00
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จากตารางที่ 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ
44.87 เปนเพศหญิง 86 คน คิดเปนรอยละ 55.13 เปนผูที่มีอายุ 51 – 60 ป มากที่สุด จํานวน 63
คน คิดเปนรอยละ 40.39 รองลงมาอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 25.00
รองลงมาอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 21.15 และอายุระหวาง 20 – 30 ป
นอยที่สุ ด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 13.46 สําหรับระดับการศึกษามีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 51.28 รองลงมาคือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 47.44 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 1.28 สําหรับตําแหนงหนาที่พบวา เปนครูผูสอนจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 50.00
รองลงมาคือ ผูบริหารสถานศึกษา และรองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน
มีจํานวนเทากันคือ 39 คน คิดเปนรอยละ 25.00 สวนประสบการณในการทํางานที่มีจํานวนมากที่สุด
คือ ประสบการณในการทํางานระหวาง 26 – 30 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 22.44 รองลงมา
คือ ประสบการณในการทํางานระหวาง 1 – 5 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 17.95 รองลงมาคือ
ประสบการณในการทํางานระหวาง 21 – 25 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 16.03 รองลงมาคือ
ประสบการณในการทํางานระหวาง 6 – 10 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 14.74 รองลงมาคือ
ประสบการณในการทํางานระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 11.54 รองลงมาคือ
ประสบการณในการทํางานระหวาง 11 – 15 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 9.61 และ
ประสบการณในการทํางานมากกวา 30 ป นอยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 7.69
ตอนที่ 2

การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยวิเคราะหโ ดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 39 โรง แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานตาม
แนวคิดของเบสท (Best) ตามที่ไดกําหนดไวพบวาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากซึ่ง
สูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผู บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดย
ภาพรวม
(n=39)
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
X
1. ผูอํานวยความสะดวก (X1)
4.24
0.41
มาก
2. ผูประเมิน (X2)
4.19
0.41
มาก
3. ผูคาดการณ (X3)
4.16
0.43
มาก
4.08
0.46
มาก
4. ผูใหคําปรึกษา (X4)
5. ผูสงเสริมสนับสนุน (X5)
4.18
0.43
มาก
รวม (Xtot)
4.17
0.43
มาก
จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.17) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.43) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ
มากทุกดาน เรี ยงลํ าดับ คา มัช ฌิมเลขคณิ ตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานผู อํานวยความสะดวก
( X = 4.24, S.D. = 0.41) ผูประเมิน ( X = 4.19, S.D. = 0.41) ผูสงเสริมสนับสนุน ( X = 4.18,
S.D. = 0.43) ผูคาดการณ ( X = 4.16, S.D. = 0.43) และผูใหคําปรึกษา ( X = 4.08, S.D. = 0.47)
ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3
ดานผูอํานวยความสะดวก
(n=39)
ผูอํานวยความสะดวก (X1)
S.D.
ระดับ
X
1. ผูบริหารชวยใหครูเห็นคุณคาในอาชีพ ความสนใจในงาน
4.23
0.40
มาก
และทักษะที่เปนจุดเดนของตนเอง
4.25
0.46
มาก
2. ผูบริหารชวยใหครูตระหนักถึงความสําคัญของการวาง
แผนการปฏิบัติงานในระยะยาว
มาก
4.19
0.39
3. ผูบริหารสรางบรรยากาศการทํางาน ที่เปดกวาง และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4. ผูบริหารชวยใหครูเขาใจสิ่งที่จําเปน ในอาชีพของตนเอง
4.27
0.40
มาก
รวม
4.24
0.41
มาก
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จากตารางที่ 14 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.24) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.41) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูอํานวย
ความสะดวกอยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหาร
ชวยใหครูเขาใจสิ่งที่จําเปนในอาชีพของตนเอง ( X = 4.27, S.D. = 0.40) ผูบริหารชวยใหครูตระหนัก
ถึงความสําคัญของการวางแผนการปฏิบัติงานในระยะยาว ( X = 4.25, S.D. = 0.46) ผูบริหารชวยให
ครูเห็ นคุณคาในอาชีพ ความสนใจในงาน และทักษะที่เปน จุ ดเดนของตนเอง ( X = 4.23,
S.D. = 0.40) และผูบริหารสรางบรรยากาศการทํางานที่เปดกวาง และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
( X = 4.19, S.D. = 0.39)
ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3
ดานผูประเมิน
(n=39)
ผูประเมิน (X2)
S.D.
ระดับ
X
1. ผูบริหารแจงผลการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหครู
4.08
0.48
มาก
ทราบอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา
4.21
0.38
มาก
2. ผูบริหารแจงใหครูทราบถึงความคาดหวังและมาตรฐาน
ที่ใชในการประเมิน
มาก
4.20
0.37
3. ผู บ ริ ห ารรับ ฟง ความคิด เห็ นของครู เกี่ ยวกับ สิ่ ง ที่ มี
ความสําคัญตอการทํางานในปจจุบัน เพื่อนําไปพั ฒนาใหดี
ขึ้น
มาก
4.24
0.41
4. ผู บ ริ ห ารชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ระหว า งผลการ
ปฏิบัติงานและเปาหมาย
มาก
5. ผู บ ริหารเสนอแนะกิจกรรมที่จะชว ยให ครูสามารถ
4.24
0.39
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตัวเองได
รวม
4.19
0.41
มาก
จากตารางที่ 15 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผู ประเมิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.19) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.41) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
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คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมิน
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหารเสนอแนะ
กิจกรรมที่จะชว ยให ครู ส ามารถปรับ ปรุงและพัฒนาการปฏิ บัติงานของตัว เองได ( X = 4.24,
S.D. = 0.39) ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงความสําคัญระหวางผลการปฏิบัติงานและเปาหมาย ( X = 4.24,
S.D. = 0.41) ผูบริหารแจงใหครูทราบถึงความคาดหวังและมาตรฐานที่ใชในการประเมิน ( X = 4.21,
S.D. = 0.38) ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสิ่งที่มี ความสําคัญตอการทํางานในปจจุบัน
เพื่อนําไปพัฒนาใหดีขึ้น ( X = 4.20, S.D. = 0.37) และผูบริหารแจงผลการประเมินเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานใหครูทราบอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา ( X = 4.08, S.D. = 0.48)
ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3
ดานผูคาดการณ
(n=39)
ผูคาดการณ (X3)
S.D.
ระดับ
X
1. ผูบริหารใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ วิชาชีพ และการ
4.12
0.45
มาก
ทํางานอยางเปนระบบ
4.11
0.44
มาก
2. ผูบริหารชวยใหครูสามารถหาและเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อ
ประกอบการปฏิบัติงานได
มาก
4.15
0.43
3. ผูบริหารชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานของครู
มาก
4. ผูบริหารชวยใหครูเขาใจวัฒนธรรมและนโยบายของ
4.22
0.38
องคการ
มาก
4.17
0.47
5. ผูบริหารสื่อสารใหทราบถึงทิศทาง กลยุทธขององคการ
รวม

4.16

0.43

มาก

จากตารางที่ 16 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูคาดการณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.16) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.43) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณ
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหารชวยใหครู
เขาใจวัฒนธรรมและนโยบายขององคการ ( X = 4.22, S.D. = 0.38) ผูบริหารสื่อสารใหทราบถึง
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ทิศทาง กลยุทธขององคการ ( X = 4.17, S.D. = 0.47) ผูบริหารชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนา
ใหมๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู ( X = 4.15, S.D. = 0.43) ผูบริหารใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ
วิชาชีพ และการทํางานอยางเปนระบบ ( X = 4.12, S.D. = 0.45) และผูบริหารชวยใหครูสามารถหา
และเขาถึงแหลงขอมูลเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได ( X = 4.11, S.D. = 0.44)
ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3
ดานผูใหคําปรึกษา
(n=39)
ผูใหคําปรึกษา (X4)
S.D.
ระดับ
X
1. ผูบริหารชวยใหครูสามารถแสดงเปาหมายการปฏิบัติงาน
4.11
0.45
มาก
ของตนได
2. ผูบริหารชวยเหลือครูในการคัดเลือกเปาหมายในการ
4.04
0.48
มาก
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได
มาก
4.06
0.49
3.
ผู บ ริ ห ารเชื่ อ มโยงเป า หมายในการทํ า งานที่ มี
ประสิทธิภาพใหเขากับกลยุทธขององคการ
มาก
4.12
0.44
4. ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุนและ
อุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของงาน
รวม
4.08
0.46
มาก
จากตารางที่ 17 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูใหคําปรึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.08) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.46) แสดงวาผูใหขอมูลมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณ
อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ผูบริหารแสดงใหเห็น
ถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุนและอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จของงาน ( X = 4.12, S.D. = 0.44)
ผูบริหารชวยใหครูสามารถแสดงเปาหมายการปฏิบัติงานของตนได ( X = 4.11, S.D. = 0.45)
ผูบริหารเชื่อมโยงเปาหมายในการทํางานที่มีประสิทธิภาพใหเขากับกลยุทธขององคการ ( X = 4.06,
S.D. = 0.49) และผูบริหารชวยเหลือครูในการคัดเลือกเปาหมายในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได
( X = 4.04, S.D. = 0.48)
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ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 3
ดานผูสงเสริมสนับสนุน
(n=39)
ผูสงเสริมสนับสนุน (X5)
S.D.
ระดับ
X
1. ผูบริหารชวยสนับสนุนใหครูสามารถพัฒนาแผนงานที่จะ
4.20
0.47
มาก
นําไปสูความสําเร็จของงานได
2. ผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับบุคคล องคการ
4.15
0.45
มาก
หรือหนวยงานภายนอกจนงานประสบความสําเร็จ
มาก
4.15
0.41
3. ผูบริหารและครูไดรวมอภิปรายถึงเปาหมายในหนาที่การ
งานกับบุคคลอื่นที่สามารถหยิบยื่นโอกาสที่ดีในอนาคตได
มาก
4.21
0.41
4. ผูบริหารสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใหงานบรรลุ
เปาหมาย
รวม
4.18
0.43
มาก
จากตารางที่ 18 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานผูสงเสริมสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = 4.18) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.43) แสดงวาผูใหขอมูลมี
ความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผู
สง เสริ มสนั บ สนุน อยู ในระดับมากทุกขอ เรียงลํ าดับคามัช ฌิมเลขคณิต จากมากไปหาน อยไดดังนี้
ผูบริหารสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ( X = 4.21, S.D. = 0.41) ผูบริหาร
ชว ยสนับ สนุ นให ครูสามารถพัฒนาแผนงานที่จะนําไปสูความสําเร็ จของงานได ( X = 4.20,
S.D. = 0.47) ผูบริหารและครูไดรวมอภิปรายถึงเปาหมายในหนาที่การงานกับบุคคลอื่นที่สามารถ
หยิบยื่นโอกาสที่ดีในอนาคตได ( X = 4.15, S.D. = 0.41) และผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับ
บุคคล องคการ หรือหนวยงานภายนอกจนงานประสบความสําเร็จ ( X = 4.15, S.D. = 0.45)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
การวิเคราะหการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุมตัวอยาง 39 โรงเรียน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานตามแนวคิดของเบสท (Best) ตามที่ไดกําหนดไวพบวาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 อยูในระดับมากซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไว ดังรายละเอียดตามตารางที่ 19
ตารางที่ 19 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
โดยภาพรวม
(n=39)
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
S.D.
ระดับ
X
1. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (Y1)
4.30
0.39
มาก
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2)
4.39
0.37
มาก
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (Y3)
4.56
0.37
มากที่สุด
รวม (Ytot)
4.42
0.39
มาก
จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.42) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.39) แสดงวาผูใหขอมูลมี
ความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานดังนี้ ดานมาตรฐานการปฏิบัติตน ( X = 4.56, S.D. = 0.37)
นอกนั้นอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( X = 4.39, S.D. = 0.37) และดานมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ ( X = 4.30, S.D. = 0.39)
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
(n=39)
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (Y1)
S.D.
ระดับ
X
1. รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน เพื่อให
4.15
0.42
มาก
ผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได
2. แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทันตอ
4.24
0.34
มาก
การเปลี่ยนแปลง
มาก
4.28
0.37
3. ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน
มาก
4.47
0.28
4. มีจิตวิญญาณความเปนครู
มาก
5.
นํ า ปรั ช ญาการศึ ก ษามาประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ พั ฒ นา
4.19
0.42
สถานศึกษา
มาก
0.41
6. วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.17
มาก
7. สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน
4.16
0.41
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อความหมาย
อยางถูกตอง
มาก
4.32
0.36
8. ใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
มาก
9. สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่
4.37
0.36
ดีขึ้น
มาก
4.33
0.34
10. ใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรู
ของผูเรียนไดเต็มศักยภาพ
มาก
4.23
0.38
11. วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได
มาก
12. ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชใน
4.20
0.39
การพัฒนาหลักสูตร

13. สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลจริง
14. สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู
15. สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน
16. สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียน
17. ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูได

4.39

0.36

มาก

4.35

0.31

มาก

4.13
4.12

0.42
0.38

มาก
มาก

4.26

0.35

มาก
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (ตอ)
(n=39)
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (Y1)
S.D.
ระดับ
X
18. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
4.34
0.37
มาก
19. สามารถวัดและประเมินผลได
4.39
0.36
มาก
20. สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน
4.35
0.36
มาก
มาก
21. สามารถจัดการควบคุมคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
4.27
0.33
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
มาก
22. สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพการ
4.29
0.33
จัดกิจกรรมการเรียนรูได
4.50
0.39
23. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ และ
มากที่สุด
เสียสละใหสังคม
มากที่สุด
24. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.55
0.42
25. สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนได ตามความ
4.27
0.36
มาก
แตกตางของผูเรียน
4.42
0.41
มาก
26. สามารถจัดทําแผนการเรียนรู
มาก
27. สามารถฝกปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทําแผนการ
4.42
0.43
สอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุง
มาก
4.21
0.45
28. สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ
มาก
29. สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ
4.28
0.43
มาก
30. สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
4.29
0.37
ใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน
มาก
4.27
0.36
31. สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน
มาก
32. สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและการ
4.38
0.37
พัฒนาผูเรียน
รวม
4.30
0.39
มาก
จากตารางที่ 20 พบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.30) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย
(S.D. = 0.39) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
การปฏิบัติตามาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพอยูในระดับ
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มากที่สุด จํานวน 2 ขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอยไดดังนี้ ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ( X = 4.55, S.D. = 0.42) และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึก
สาธารณะ และเสียสละใหสังคม ( X = 4.50, S.D. = 0.39) นอกนั้นอยูในระดับมากจํานวน 30 ขอ
เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปหานอย 5 อันดับแรกไดดังนี้ มีจิตวิญญาณความเปนครู
( X = 4.47, S.D. = 0.28) สามารถทําแผนการเรียนรู ( X = 4.42, S.D. = 0.41) สามารถฝก
ปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทําแผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและปรับปรุง ( X = 4.42,
S.D. = 0.43) สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง ( X = 4.39, S.D. =
0.36) และสามารถวัดและประเมินผลได ( X = 4.39, S.D. = 0.36) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุดจากทั้งหมดคือ สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน ( X = 4.12,
S.D. = 0.38)
ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(n=39)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2)
S.D.
ระดับ
X
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
4.35
0.36
มาก
อยูเสมอ
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
4.43
0.33
มาก
ผูเรียน
มาก
3. มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ
4.44
0.35
มาก
4. พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
4.38
0.36
มาก
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
4.35
0.38
มาก
4.37
0.38
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก
ผูเรียน
7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
4.29
0.42
มาก
โดยรายงานใหครอบคลุมสาเหตุ ปจจัย และการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ
4.49
0.40
มาก
8. ปฏิ บั ติ ตนเป นแบบอย างที่ดี แก ผู เ รีย น เช น การ
แสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพทั่วไป
มาก
4.45
0.32
9. รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค เพื่อให
บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
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ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ตอ)
(n=39)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Y2)
S.D.
ระดับ
X
10. รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค และรวมมือ
4.38
0.35
มาก
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษา
11. แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา และใช
4.37
0.40
มาก
ขอ มู ล ประกอบการแก ป ญ หา พัฒ นาตนเอง พัฒ นางาน
และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
12. สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
4.38
0.38
มาก
รวม
4.39
0.37
มาก
จากตารางที่ 21 พบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 4.39) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจายนอย (S.D. = 0.37) แสดงวาผูให
ขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 อยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย 5 อันดับแรกไดดังนี้
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน เชน การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดานบุคลิกภาพ
ทั่วไป ( X = 4.49, S.D. = 0.40) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษา ( X = 4.45, S.D. = 0.32) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ
( X = 4.44, S.D. = 0.35) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่ จะเกิดแกผูเรียน
( X = 4.43, S.D. = 0.33) และรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนางานของสถานศึกษา ( X = 4.38, S.D. = 0.35) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดจาก
ทั้งหมดคือ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ โดยรายงานใหครอบคลุมสาเหตุ
ปจจัย และการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ( X = 4.29, S.D. = 0.42)
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ตารางที่ 22 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
ดานมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
(n=39)
มาตรฐานการปฏิบัติตน (Y3)
S.D.
ระดับ
X
1. มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ
4.53
0.37
มากที่สุด
และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองอยูเสมอ
4.58
0.34
2. รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปน
มากที่สุด
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
3. รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแก
มากที่สุด
4.54
0.40
ศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่ ประพฤติตนเปน
แบบอยางที่ดี ใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค
4.56
0.41
4. พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค ยึดมั่น
มากที่สุด
ในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ
4.56
0.35
5. ประพฤติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ
มากที่สุด
สั ง คม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ยึ ด มั่ น ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
รวม
4.56
0.37
มากที่สุด
จากตารางที่ 22 พบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ) โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีการกระจาย
นอย (S.D. = 0.37) แสดงวาผูใหขอมูลมีความคิดเห็นสอดคลองกัน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอย ไดดังนี้ รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกรวิชาชีพ ( X = 4.58, S.D. = 0.34) ประพฤติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ( X = 4.56, S.D. = 0.35) พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค ยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ ( X = 4.56, S.D. = 0.41) รัก เมตตา เอาใจใส
ชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาทหนาที่ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่
ดี ใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค ( X = 4.54, S.D. = 0.40) มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง
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ดานวิช าชีพ บุ คลิ กภาพ และวิสั ยทัศน ให ทัน ตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สั งคม และ
การเมืองอยูเสมอ ( X = 4.53, S.D. = 0.37)
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ครู 2556 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในสังกัด สํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
การวิเคราะห ขอมูล เพื่อหาความสั มพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยวิเคราะหจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product –
moment correlation coefficient) พบวามีความสัมพันธกันสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 23
ตารางที่ 23

การวิเคราะห คาสั มประสิ ทธิ์ส หสัมพัน ธ ของบทบาทของผู บ ริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

มาตรฐานความรู
ตัวแปร
และประสบการณ
วิชาชีพ (Y1)
ผูอํานวยความสะดวก (X1)
.770**
ผูประเมิน (X2)
.774**
ผูคาดการณ (X3)
.820**
ผูใหคําปรึกษา (X4)
.672**
ผูสงเสริมสนับสนุน (X5)
.771**
ภาพรวม (Xtot)
.809**

มาตรฐานการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Y2) ปฏิบัติตน (Y3)
.682**
.771**
.740**
.555**
.690**
.718**

.543**
.584**
.601**
.369**
.557**
.564**

ภาพรวม
(Ytot)
.744**
.758**
.798**
.626**
.747**
.781**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Xtot) และ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 (Ytot) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน ในระดับสูง (rxy = 0.781) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนความสัมพันธในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอย
ตามกัน

100
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Xtot) กับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละดาน (Y1 – Y3) พบวามีความสัมพันธกันในระดับสูง
จํานวน 2 ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ (rxy = 0.809) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (rxy = 0.718) สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนในระดับ
ปานกลาง (rxy = 0.564)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน (X1 – X5)
กับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิ ชาชีพครู 2556 ในภาพรวม (Ytot) พบวามีความสัมพันธกันในระดับสูง
จํานวน 4 ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผู
คาดการณ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 (rxy = 0.798) บทบาทของ
ผูบริ หารสถานศึกษาดานผู ประเมิน มีความสั มพัน ธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิช าชีพครู 2556
(rxy = 0.758) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 (rxy = 0.747) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูอํานวยความ
สะดวก มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 (rxy = 0.744) สวนบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานผูใหคําปรึกษา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
ในระดับปานกลาง (rxy = 0.626)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดาน (X1 – X5)
กับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละดาน (Y1 – Y3) พบวามีความสัมพันธกันใน
ระดับสูงจํานวน 6 ดาน และมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางจํานวน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มากที่สุดใน 4 อันดับแรกไดดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดาน
ผูคาดการณ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ (rxy = 0.820) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมิน มีความสัมพันธ
กับการปฏิบั ติตามมาตรฐานวิช าชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิช าชีพ
(rxy = 0.774) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ (rxy = 0.771) ซึ่งมีคา
เทากับ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมิน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (rxy = 0.771) สวนดานที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุด
คือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูใหคําปรึกษา มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนในระดับปานกลาง (rxy = 0.369)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบ 1) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 2) การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 3) ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประชากรที่
ศึกษาคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 กลุมตัวอยาง
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จํานวน 39 โรง ผูให
ขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน จํานวน 1 คน และครูผูสอน จํานวน 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 156
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิด
ของแฟเรนและเคย (Farren and Kaye) และการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ตามขอบังคับ
คุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ 2556 โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 88.64 สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต
(mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. บทบาทของผูบริ หารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสั งกัดสํานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ผูอํานวยความสะดวก ผูประเมิน ผูสงเสริมสนับสนุน ผูคาดการณ ผูใหคําปรึกษา
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2. การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานคือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ ) และอยูในระดับมากจํานวน 2 ดาน เรียงลําดับคามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ
3. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน
ในระดั บ สู ง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 โดยมี ค า ความสั ม พั น ธ ใ นทางบวก หรื อ มี
ความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน
เมื่ อ วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งบทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในแต ล ะด า นกั บ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธกัน ในระดับสูงจํานวน 4
ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ ดานผูคาดการณ ผูประเมิน ผูสงเสริมสนับสนุน
ผูอํานวยความสะดวก สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูใหคําปรึกษามีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในระดับปานกลาง
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละดานพบวา มีความสัมพันธกัน ในระดับสูงจํานวน 2 ดาน
เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ และ
ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูดานมาตรฐานการปฏิบัติตนในระดับปานกลาง
เมื่ อ วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งบทบาทของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในแต ล ะด า นกั บ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับมากจํานวน
6 ดาน และมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางจํานวน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธที่มากที่สุดใน 4 อันดับแรกไดดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมินกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรู
และประสบการณวิชาชีพ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุนกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ซึ่งมีคาเทากับ บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมินกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการ
ปฏิบั ติงาน ส ว นดานที่มีความสั มพัน ธกัน นอยที่สุ ดคือ บทบาทของผู บ ริหารสถานศึกษาดานผู ใ ห
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คําปรึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนซึ่งมีความสัมพันธ
กันในระดับปานกลาง
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา เพื่อใหทราบสภาพที่แทจริงที่เปนไป
ได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน ผูวิจัยไดนําไปสูการอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายดาน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารเปนบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ซึ่งจากขอมูลที่ไดพบวาจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีศักยภาพใน
การบริห ารงานภายในสถานศึก ษาเปนอย างดี และผูบ ริ หารสถานศึกษามีการพัฒ นาตนเองอยาง
ต อ เนื่ อ ง ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในบทบาทของตนที่ จ ะบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาให ป ระสบ
ความสําเร็จ และในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทุกๆ ดานของโรงเรียน จึงไดพัฒนา
ตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารงานทุกดานของโรงเรียน นอกจากนี้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ไดมีการประชุมในเรื่องการประกันคุณภาพ และมีนโยบายในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของผูบริหาร การพัฒนาผูบริหารในดานตางๆ ดังนั้นจึงมีการจัดทํา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผูบริหารอยางตอเนื่อง ซึ่งก็ทําใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง
5 ดาน โดยเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานผูอํานวยความสะดวก ดานผู
ประเมิน ดานผูสงเสริมสนับสนุน ดานผูคาดการณ และดานผูใหคําปรึกษา เพราะในดานผูอํานวย
ความสะดวกนั้ น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาช ว ยให ค รู ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในระยะยาว ชวยใหครูเห็นคุณคา รักและศรัทธาในวิชาชีพ ชวยสรางบรรยากาศการทํางาน
ที่เปดกวาง ในดานผูประเมิน ผูบริหารมีการแจงใหครูทราบถึงเกณฑการประเมินและผลการประเมิน
พรอมทั้งเสนอแนะกิจกรรมที่จะชวยใหครูสามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได ใน
ดา นผู ส ง เสริ มสนับ สนุ น ผู บ ริ ห ารชว ยครูใ นการประสานงานกั บ บุค คล องคก าร หรื อหนว ยงาน
ภายนอกจนงานประสบความสําเร็จ และสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย ในดาน
ผูคาดการณ ผูบริหารชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู สื่อสารให
ทราบถึงทิศทาง กลยุทธขององคการ การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในดาน
ผูใหคําปรึกษา ผูบริหารใหคําปรึกษาและชวยแกปญหาดวยความเต็มใจ ใหคําแนะนําและเสนอแนะ
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แนวทางในการขจัดปญหา ซึ่งผลการวิจัยเรื่องนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัส ชัยยะ ไดทําการวิจัย
เรื่อง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนในฝน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียน
ในฝ น โดยภาพรวมและรายดานพบวา อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขสันต
ชัยศิริวัฒน ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารในการพัฒนาครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ ผูใหคําปรึกษา ผูอํานวยความสะดวก
ผูคาดการณ ผูประเมิน และผูสงเสริมสนับสนุน ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารในการพัฒนาครู
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน ไดแก ดานผูอํานวยความสะดวก ผูบริหารควรอํานวยความสะดวกตาม
ความตองการของครูโดยยึดหลักความเปนธรรมและมีการจัดหาอุปกรณที่จําเปนตองใชในกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานผูประเมิน ผูบริหารควรประเมินความพรอมกอนและหลังการปฏิบัติงานของครู
มีการสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ดานผูคาดการณ ผูบริหารควรคาดการณถึงการดําเนินงาน
ในอนาคต มี ก ารวางแผน มี วิ สั ย ทั ศ น และมี ก ารเตรี ย มข อ มู ล ต า งๆ เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางใน
การปฏิบัติงานของครู ดานผูใหคําปรึกษา ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาแกปญหาตามความเหมาะสม
ใหแกครูและยอมรับฟงความคิดเห็นของครู ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูบริหารควรใหการสนับสนุน
การพัฒนางานของครูโดยการสงเขารับการอบรมใหการสนับสนุนในดานงบประมาณและใหขวัญ
กําลังใจแกครูที่ตั้งใจทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย ไดทําการวิจัย
เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผลการวิจัยพบวา บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอทองผาภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได
ดังนี้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ประเมินและรายงาน สงเสริ มสนับสนุน และนิเทศติดตาม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี สกุณา ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ
การปฏิบั ติตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลการวิจัยพบวา บทบาทผู บ ริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานการสงเสริม
พัฒนาครูและบุคลากร ดานการประเมินผล ดานการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ดานการเปนผูนํา
วิช าการ ดานการสร างแรงจู งใจ ดานการเป น ผู อํานวยความสะดวก ดานการส ง เสริ มเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ดานการบริหารงานแบบมีส ว นร วม ดานการประสานความสั มพัน ธ และดานการ
เผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา หมาดเทง ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาท
ของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นของโรงเรี ย นเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิ จั ย พบว า บทบาทของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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กรุงเทพมหานครเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ได ดั ง นี้ ผู อํ า นวยความสะดวก ผู ป ระเมิ น ผู ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ผู ค าดการณ และผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษา
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชชฑราณีย ศรีปานนาค ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทผูบริหารโรงเรียน
และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวา บทบาทผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บทบาท
ผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดาน คือ ผูอํานวยความสะดวก และอยูในระดับมาก
จํานวน 4 ดาน เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานผูสงเสริมสนับสนุน ผูใหคําปรึกษา ผูประเมิน และ
ผูคาดการณ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มารติน (Martin) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารที่
สัมพันธกับการเตรียมการบริหารและงานในหนาที่รับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา ในงานปกติจํานวน
มากผู บ ริ ห ารทํ า ได สํ า เร็ จ และมี ภ าระงานประจํ า ที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง เป น ภารกิ จ ของโรงเรี ย นที่ ป ระสบ
ความสําเร็จนั้นเปนงานที่ผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบอยู
2. จากผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 ได มี กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ดี ม าดํ า รงตํ า แหน ง ครู ทํา ให ไ ด บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และครู มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิ บัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน โครงการ
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม โครงการสงเสริมประสิทธิภ าพและสรางขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งก็ทําใหการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 1 ดานคือ ดานมาตรฐานการปฏิบัติ
ตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) ทั้งนี้เพราะครูสวนใหญมีจิตวิญญาณความเปนครู รัก เมตตา เอาใจใส
ชว ยเหลือ ส งเสริ มให กําลั งใจแกศิษยและผู รั บ บริการ ประพฤติตนเป นแบบอยางที่ดี รัก ศรัท ธา
ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเปนสมาชิกที่ดีของวิชาชีพ มีวินัยในตนเอง สวนการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อีก 2 ดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมาก
ไปหานอยไดดังนี้ ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน และดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
เพราะในดานมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้น ครูมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีการพัฒนาแผนการสอนให
สามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มุงมั่นพัฒนา
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ผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ สวนในดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพนั้น ครูมีความรูตาม
มาตรฐานความรูเปนอยางดี เพราะมาตรฐานวิชาชีพครูกําหนดวาครูจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
ตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา และในการสอบบรรจุครูจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานความรูที่คุรุสภา
กําหนด ดังนั้นผูที่จะมาเปนครูจะตองสอบผานมาตรฐานความรู ไดแก ความเปนครู ปรัชญาการศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรม จิ ตวิญญาณสํ าหรั บครู หลั กสูตร การจั ดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
การวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ กษา การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู การประกับคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สวน
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพนั้น คุรุสภามีขอกําหนดไววาตองผานการฝกปฏิบัติการสอนอยางนอย
1 ป ดังนั้นคนที่จะขอใบประกอบวิช าชีพครูจะตองผ านการฝกสอน และผานการประเมิน การ
ปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ทางคุรุสภากําหนด ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยเรื่องนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช ไดทํา
การวิจัยเรื่อง คุณภาพชี วิตการทํางานของครูที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูในสถานศึกษาคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯพบวา โดยภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
ดานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค ดานพัฒนา
แผนการสอนให ส ามารถปฏิบั ติได เกิดผลจริง ดานมุงมั่น พัฒ นาผู เรี ยนให เต็มตามศัก ยภาพ ดา น
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกผูเรียน ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูใน
ทุกสถานการณ ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ดานแสวงหาและ
ใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา ดานปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ครูอยูเสมอ
ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนไดอยางมีระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ไดทําการวิจัย
เรื่อง คุณธรรมของผูบริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอยดังนี้ ดาน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ดานตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก
ผูเรียน ดานการรวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ดานสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูใน
ทุกสถานการณ ดานมุ งมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานพัฒนาแผนการสอนใหปฏิบัติได
เกิดผลจริง ดานรวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค ดานแสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการ
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พัฒนา ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแกผูเรียน ดานปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ และดานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กานนท อินทปญญา ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียน
กรรณสู ต ศึ ก ษาลั ย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เ ขต 1 ผลการวิ จั ย พบว า
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก 5 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียน รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึง ผลที่
จะเกิดขึ้นแกผูเรียน พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง แสวงหาและใชขอมูลขาวสาร
ในการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรัตน นาคะรัมภะ ไดทําการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการ
เปลี่ ย นแปลงของผู บ ริ ห ารที่ ส ง ผลต อ ความเป น ครู มื อ อาชี พ ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ของครู สั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ความเปนครูมืออาชีพ
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
ด า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต น ด า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน และด า นมาตรฐานความรู แ ละ
ประสบการณวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชชาพร อุนศิริ ไดทําการวิจัยเรื่อง วุฒิภาวะทาง
อารมณของผูบริหารสตรีที่สงผลตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคามัชฌิมเลขคณิตเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการตัดสินในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก ผูเรียน มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
การมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ ดานการสรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ
ดานการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ ดานการพัฒนาแผนการ
สอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิ ดผลจริง ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดแก
ผูเรียน และดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ บราวน และ
มาคาแทนเกย (Brown and Macatangay) ไดทําการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาครูมืออาชีพใหไดรับการยอมรับ โดยใชแบบสอบถามครูผูสอนจํานวน 3 รายที่เขารวม
โครงการพัฒนาวิชาชีพครูของสมาคมตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของโรงเรียนใน
เมืองซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัย เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและยกระดับมาตรฐาน
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การเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาครูมืออาชีพ ผลการวิจัยพบวา ครูที่เขารวมโครงการ
แสดงใหเห็นผลกระทบในทางบวกวา ครูมีสวนรวมในการพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพทั้งในระดับของ
บุคคลและระดับของโรงเรียน รวมทั้งวัฒนธรรมการเรียนรูของครูถูกพัฒนาตามสภาพแวดล อมอยาง
ตอเนื่องในการวางแผนและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาและสรางประสิทธิภาพของโรงเรียน
3. จากผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธ ยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธ
กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธกันในลักษณะคลอยตามกัน เนื่องจาก ผูบริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนผูนําทางวิชาการ เปนนักวางแผนพัฒนา
นําแนวคิดใหมๆ ไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สามารถเลือกรูปแบบการบริหารงานได
เหมาะสมกับสถานการณ มีการสงเสริมใหครูดึงความสามารถและศักยภาพของตนในดานตางๆ นั้น
ออกมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาองคก าร สงเสริมใหครูมีความสุขในการทํางาน
สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตัวครูใหเกิดขึ้น อันจะเปนแรงผลักดันใหครูสามารถดําเนินการทําสิ่งตางๆ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางบทบาทของผู บ ริหารสถานศึกษาในแตล ะดานกับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 2556 ในภาพรวมพบวา มีความสัมพันธกัน ในระดับสูงจํานวน 4 ดาน เรียงตามลําดับ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไดดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศนของการบริหาร
ที่ดี สามารถคาดการณลวงหนาไดอยางเหมาะสม ชี้แจงใหครูเห็นแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู สื่อสารใหทราบถึง
ทิศทาง กลยุทธขององคการ การเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ และการเตรียม
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูประเมินกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารมีวิธีการประเมินที่
หลากหลายและครอบคลุม แจงใหครูทราบถึงมาตรฐานที่ใชในการประเมินและแจงผลการประเมิน
ใหทราบ มีการกํากับ ติดตามผลอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเสนอแนะกิจกรรมที่จะชว ยให ครูสามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูสงเสริมสนับสนุนกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2556 มีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับบุคคล องคการ หรือหนวยงาน
ภายนอกจนงานประสบความสําเร็จ เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายใหขวัญและกําลังใจกับครู สงเสริมให
ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สงครูเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในดานตางๆ สนับสนุนให
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ครูกลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ และใหความอนุเคราะหแกครูในการจัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณที่ใชใน
การเรียนการสอนหรือในกิจกรรมตางๆ สวนบทบาทของผูบ ริหารสถานศึกษาดานผูอํานวยความ
สะดวกกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา
ชว ยให ค รู เ ห็ นคุ ณ ค าในอาชี พ ความสนใจในงาน และทั กษะที่เ ป น จุ ด เดน ของตนเอง ช ว ยสร า ง
บรรยากาศในการทํางานที่ เปดกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ชวยใหครูตระหนักถึงความสําคัญ
ของการวางแผนการปฏิบัติงานในระยะยาว ชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตางๆ สงผลให
มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กําหนด สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ดานผูใหคําปรึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
เพราะ ผูบริหารสถานศึกษาเปนที่ปรึกษาที่ดีใหแกครู ใหคําปรึกษาดวยความเต็มใจ ใหคําปรึกษาครู
กอนการดําเนินงานสําคัญ แสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวยสนับสนุนและอุปสรรคที่มีตอความสําเร็จของ
งาน และสามารถชวยแกไขปญหาของครูไดตามความเหมาะสม เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ในแตละ
ดานพบวา มีความสัมพันธกันในระดับสูง จํานวน 2 ดาน เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธได
ดังนี้ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพมีความสัมพันธกันเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาชวยใหครูมีการพัฒนา
ความรู แ ละประสบการณ ใ นด า นต า งๆ เช น การวิ เ คราะห แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด ทํ า แผน
การจัด การเรียนรู การทํ าวิจั ย ในชั้น เรี ยนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒ นาผู เรี ย น
การประยุ กต ใช สื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการเรีย นรู นํ า ผลการประเมิ น ไปใชใ น
การพัฒนาผูเรียน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
ดานมาตรฐานการปฏิบั ติงานมีความสั มพัน ธกันเพราะ ผู บ ริห ารชวยให ครูมี การพัฒนาตนเองใน
การปฏิบัติงานดานตางๆ เชน การศึกษาคนควาและเผยแพรผลงานทางวิชาการ การเขารวมอบรม
สัมมนา การพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเกิดผลดีกวาเดิม การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให มีประสิ ทธิภาพอยูเสมอ การรายงานผลการพัฒนาคุณ ภาพของผูเรียนอย าง
มีระบบ การปฏิบัตติ นเปนแบบอยางที่ดแี กผเู รียน สวนบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนมีความสัมพันธกั นในระดับปานกลาง
เพราะ ผูบริหารชวยใหครูมีวินัยในตนเอง เปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี
สรางความสามัคคีในหมูคณะ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในแตละดานกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ใน
แตละดานพบวา มีความสัมพันธกัน ในระดับสูงจํานวน 6 ดาน และมีความสัมพันธกันในระดับปาน
กลางจํานวน 9 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มากที่สุดใน 4 อันดับแรกไดดังนี้
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูคาดการณกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานมาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพมีความสัมพันธกันมากที่สุดเพราะ ผูบริหารมีวิสัยทัศนของการบริหาร
ที่ดี สามารถคาดการณลวงหนาและชี้ใหเห็นแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แนวโนมของการ
พัฒนาใหมๆ ที่มีตอการปฏิบั ติงานของครู การเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ
ทําให ครู มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาความรูและประสบการณวิช าชีพในดานตางๆ เชน
การพัฒนาหลักสูตรโดยการบูรณาการในเรื่องตางๆ เขาไปในหลักสูตร การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู การสรางนวัตกรรม สื่อ การเรียนรูใหมๆ ที่นาสนใจและกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
การเตรี ยมความพร อมในการเขาสู ประชาคมอาเซียน ส วนบทบาทของผู บริหารสถานศึกษาดาน
ผูประเมินมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพเพราะ ผูบริหารสถานศึกษาชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการทํางาน ผลการ
ปฏิบัติตน และเปาหมายในงาน มีการแจงใหครูทราบถึงมาตรฐานที่ใชในการประเมินและแจงผลการ
ประเมินในดานตางๆ ใหครูไดรับทราบ และเสนอแนะวิธีการที่จะชวยใหบุคลากรสามารถปรับปรุง
และพั ฒ นาในด า นต า งๆ ทํ า ให ค รู มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาความรู แ ละ
ประสบการณวิชาชีพอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหไดตามเกณฑ
การประเมินที่ กําหนด การพั ฒ นาการจั ดการเรี ย นการสอนให ไดต ามเกณฑ ที่กําหนด การนํ าผล
การประเมินการเรียนรูของผูเรียนไปใชในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง สวนบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาดานผู ส ง เสริ ม สนั บ สนุน มีความสั ม พัน ธกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิช าชีพครู 2556
ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพเพราะ ผูบริหารชวยสงเสริมสนับสนุนครูในดานตางๆ
ชว ยให ค รู ส ามารถพั ฒ นางานให สํ า เร็ จ ได ต ามเป า หมาย ช ว ยในการประสานงานกั บ บุ ค คลหรื อ
หนวยงานภายนอก ชวยในการสงเสริมใหครูแตละคนดึงความสามารถของตนเองในดานตางๆ ออกมา
ใช ใ นการพั ฒ นาองค ก ารและการจั ด การเรี ย นการสอนได อ ย า งเต็ ม ที่ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ในเรื่ อ ง
งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณตางๆ เพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมใหครู
เขาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในดานตางๆ สงเสริ มการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาผู เรียนและ
พัฒนาการเรียนการสอน ส วนบทบาทของผู บ ริหารสถานศึกษาดานผู ประเมินมีความสั มพัน ธกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานเพราะ ผูบริหารสถานศึกษา
มีการแจงใหครูทราบถึงมาตรฐานที่ใชในการประเมินและแจงผลการประเมินในดานการปฏิบัติงานให
ครูไดรับทราบ และเสนอแนะแนวทางใหครูพัฒนาในดานการปฏิบัติงานของตนเองซึ่งชวยใหครูนําผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองในดานตางๆ ใหดีขึ้น เชน การพัฒนาแผนการ
สอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ การรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ การศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงาน
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ทางวิชาการ ส วนดานที่มีความสัมพันธกันนอยที่สุดคือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดานผูให
คํา ปรึ ก ษากับ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู 2556 ด านมาตรฐานการปฏิ บัติ ต นเพราะ
ครู ส ว นใหญ มีจิ ตวิญญาณความเปน ครู มีความรั กและเมตตาตอศิษย และผู รั บ บริ การเป นอย างดี
มีความสามัคคีในหมูคณะ ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยูเสมอ โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาไมได
มีสวนชวยในการใหคําปรึกษาในดานนี้มากนัก เพราะครูเปนผูมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพเปนอยางดี
อยูแลว แตอยางไรก็ตามผูบริหารสถานศึกษาก็ควรใหความสําคัญกับเรื่องนี้ดวย เมื่อครูมีปญหาตางๆ
ผูบริหารควรใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาดวยความเต็มใจ ใหคําแนะนําและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเปนอยางดี ผลการวิจัยเรื่องนี้สอดคลองกับ งานวิจัยของ สมชาย รัตนวิชัย
ไดทํา การวิ จั ยเรื่อง บทบาทของผู บ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒ นาครู ใ นโรงเรี ยนที่จั ดการศึกษา
ชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการ
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตามบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จั ด
การศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 จําแนกตามสถานภาพพบวา โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน โดยผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวา ผูบริหารมีบทบาทในการ
พัฒนาครูมากกวาครูผูสอน และเมื่อจําแนกตามขนาดสถานศึกษาพบวา โดยรวมมีความคิดเห็นไม
แตกตา งกัน ขอ เสนอแนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครูผู ส อนต อการปฏิ บัติ ต ามบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูในโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 พิจารณาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ดานการ
สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรไดสะสมประสบการณวิชาชีพ เพื่อเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ไดแก ให
ขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดีเดน ดานการสงเสริมและสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ไดแก สงเสริมใหครูไดพัฒนาสื่อเพื่อการจัดกิจกรรมดวยตนเอง ดานการจัด แหลงเรียนรูให
ครูไดศึกษาและพัฒนาตนเอง ไดแก จัดหาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตร คูมือครู แผนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สันติ อวรรณา ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารในการ
พัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิ จัยพบวา ครูผูสอนสวนใหญเห็น
วาผูบริหารไดสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ได
จัดเตรียมแผนงานโครงการในการอบรมเพื่อพัฒนาครู จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุน
ใหครูไดศึกษาดูงาน สง เสริมใหครูศึกษาตอในระดับที่ สูงขึ้น อนุญาตให ครู ไดใชเวลาบางส วนของ
ราชการในการศึกษาตอ แตไมไดจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาตอของครู ขาดการสํารวจความตองการ
และประเมินผลหลังจากการลาศึกษาตอ สงเสริมใหครูเขารับการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน ชี้แนะ
ครูผูสอนในการทําวิจัยในชั้นเรียน ไดแตงตั้ งคณะกรรมการนิเทศภายในรวมถึงใหคําปรึกษาในการ
จัดการเรียนรูแกครูผูสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อีซูมิ (Izumi) ไดทําการวิจัยเรื่อง สาเหตุแหง
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ความสําเร็จของโรงเรียนประถมศึกษา 8 แหงในแคลิฟอรเนีย (California) ผลการวิจัยพบวา ครูใหญ
ของโรงเรี ย นเหล านี้จะให ความสําคัญกับ วิธีการสอน หลั กสู ตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย ฯลฯ
ครูใหญมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน การพัฒนาครูเนนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับ
คุณภาพของครู เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและผลการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้
1. จากการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคามัชฌิม
เลขคณิตนอยที่สุดคือ ดานผูใหคําปรึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาควรแสดงบทบาทของตนเองใน
ฐานะผูใหคําปรึกษาอยางเต็มใจและเต็มที่ เพราะการใหคําปรึกษาจะทําใหผูบริหารสถานศึกษาทราบ
ปญหาของบุคลากรในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรดวยวาตัวเขาเอง
ไมไดถูกทอดทิ้งใหปฏิบัติงานแตเพียงผูเดียว
2. จากการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานมาตรฐานการปฏิบัติตนอยูในระดับมากที่สุด สวนดานมาตรฐานความรูและประสบ
การวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุดคือ
ดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
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และผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น สงครูเขาอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถในดานตางๆ เชน ในดานการใชสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน การ
ทําวิจัยในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมถึงการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
เพื่อเตรียมความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียน
3. จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 พบวา ดานที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดคือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาดาน
ผูคาดการณกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูดานมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ดังนั้นผูบริหารควรแสดงบทบาทของการเปนผูคาดการณอยางเหมาะสมโดย ชี้ใหเห็นแนวโนมในการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แนวโนมของการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ความรูและประสบการณวิชาชีพ จะทําใหครูมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคการ
มีการเตรียมความพรอมในการพัฒนาวิชาชีพในดานตางๆ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยในโอกาสตอไป ผูวิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรนํามาศึกษาในการ
วิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรมีการศึกษากลยุทธหรื อแนวทางในการพัฒนาบทบาทของผู บริห ารสถานศึกษา
โดยเฉพาะในดานผูใหคําปรึกษา
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเฉพาะในดาน
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
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รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. ดร.สมใจ เดชบํารุง
วุฒิการศึกษา

ตําแหนง

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Ph.D. Education SARDAR PATEL University India
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพฯ
วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ (คศ.3)

2. ดร.เฉลียว ยาจันทร
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (คศ.4)
3. ดร.ธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนง
อาจารยภาควิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นางสาวสุภาภรณ ขานสันเทียะ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนง
หัวหนาโครงการพิเศษวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วิทยฐานะชํานาญการ (คศ.2)
5. นางนารีรัตน มากเกตุ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตําแหนง
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ อ.เมือง จ.นนทบุรี
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (คศ.3)
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ภาคผนวก ข
หนังสือของทดลองเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทดลองใช (Try out) เครื่องมือ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดนครปฐม
1. โรงเรียนราชินีบูรณะ
2. โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
3. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
5. โรงเรียนสามพรานวิทยา
6. โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
7. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
8. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล
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รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เก็บขอมูล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3
1. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ
2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
3. โรงเรียนศรีบุณยานนท
4. โรงเรียนรัตนาธิเบศร
5. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
6. โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี
7. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
8. โรงเรียนไทรนอย
9. โรงเรียนราษฎรนิยม
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
11. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
12. โรงเรียนปากเกร็ด
13. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา นนทบุรี
15. โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
16. โรงเรียนบางบัวทอง
17. โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
18. โรงเรียนปากกรานพิทยา
19. โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล”
20. โรงเรียนทาหลวงวิทยานุกูล
21. โรงเรียนบางปะหัน
22. โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล
23. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ
24. โรงเรียนวังนอย “พนมยงควิทยา”
25. โรงเรียนอุทัย
26. โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”
27. โรงเรียนบางไทรวิทยา
28. โรงเรียนบางบาล
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29. โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห 1”
30. โรงเรียนบางปะอิน
31. โรงเรียนอุดมศีลวิทยา
32. โรงเรียนผักไห “สุทธาประมุข”
33. โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
34. โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ)
35. โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจนวิทยา
36. โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
37. โรงเรียนสาคลีวิทยา
38. โรงเรียนบางซายวิทยา
39. โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค
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คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases Valid
32
100.0
a
Excluded
0
.0
Total
32
100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.984
71

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
305.6875
1031.3185
.5810
.9835
305.8125
1034.1573
.5692
.9835
305.6563
1027.9103
.6655
.9834
305.5938
1034.1200
.6285
.9834
306.0625
1033.9315
.4260
.9840
305.6875
1032.0927
.5207
.9837
305.7188
1028.2087
.7183
.9833
305.5938
1030.5716
.6648
.9833
305.8125
1033.3185
.6190
.9834
305.7500
1026.1935
.6662
.9834
305.6875
1037.5766
.5839
.9834
305.5625
1030.3831
.7477
.9832

132

Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44

Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
305.7813
1014.1764
.8299
.9831
305.5625
1029.9960
.6054
.9835
305.8438
1030.8458
.7347
.9832
306.0313
1032.8700
.5893
.9835
305.8438
1022.9103
.7703
.9832
305.7813
1028.0474
.7544
.9832
305.5938
1032.0554
.7197
.9833
305.4688
1043.4829
.5616
.9835
305.7188
1032.2087
.7226
.9833
305.4688
1029.2893
.7511
.9832
305.5625
1035.4153
.6819
.9833
305.4688
1041.2893
.5657
.9835
305.4688
1039.9345
.6002
.9834
305.4375
1037.8669
.5581
.9835
305.6875
1034.6734
.6499
.9834
305.6875
1034.0282
.6645
.9833
305.7500
1044.1935
.5482
.9835
305.5625
1037.7379
.6820
.9833
305.4375
1034.3185
.8119
.9832
305.3750
1035.4032
.7074
.9833
305.5313
1026.1925
.8338
.9831
305.5313
1023.6764
.7903
.9832
305.4375
1031.6089
.8079
.9832
305.3750
1034.3065
.8071
.9832
305.4375
1034.3831
.7371
.9833
305.5000
1031.5484
.7579
.9832
305.3438
1039.2651
.6708
.9833
305.3750
1038.2419
.6980
.9833
305.4063
1033.7974
.7490
.9832
305.4375
1035.0282
.7921
.9832
305.5313
1036.9022
.7663
.9832
305.5313
1033.7409
.7758
.9832

133

Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71

Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
305.4688
1038.6442
.6970
.9833
305.5000
1031.4194
.7610
.9832
305.3750
1037.6613
.7141
.9833
305.2500
1039.2903
.6869
.9833
305.3125
1035.9637
.6969
.9833
305.4375
1034.5121
.7339
.9833
305.3750
1042.4355
.5299
.9835
305.3750
1038.6935
.6855
.9833
305.5625
1034.3185
.6579
.9833
305.5000
1034.9032
.6777
.9833
305.4375
1046.5121
.4733
.9836
305.3438
1039.7813
.6565
.9834
305.4375
1038.1250
.7058
.9833
305.3750
1032.9516
.8447
.9832
305.5625
1031.2863
.7830
.9832
305.5938
1033.9264
.6765
.9833
305.3750
1031.3387
.8105
.9832
305.2500
1037.9355
.7253
.9833
305.2813
1035.3700
.7169
.9833
305.4375
1031.4798
.5652
.9835
305.4375
1038.3185
.6371
.9834
305.3750
1033.9194
.7450
.9832
305.1563
1038.7167
.7457
.9833
305.0938
1041.5716
.7039
.9833
305.1250
1044.2419
.5974
.9834
305.1250
1040.6290
.7086
.9833
305.0938
1042.8619
.6627
.9834
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
คําชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
การวิจัย เรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 ซึ่งขอมูล
ที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยนี้ ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับ
รองวาจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด โดยผูวิจัยจะนําไป
วิเคราะหในภาพรวม จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริง
ผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รอง
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และ ครูผูสอน 2 คน (ตอบคนละ 1
ฉบับ)
แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 3 ตอน จํานวน 76 ขอดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ
จํานวน 22 ขอ
ตอนที่ 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
จํานวน 49 ขอ
เมื่อทานใหขอมูลครบถวนแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยไดแนบ
ซองมาพรอมกันนี้แลว
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้

(นายชาติชาย ศรีจันทรดี)
นักศึกษาปริญญาโท
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท 086-7793116
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ตอนที่ 1 : สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
ขอ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1 เพศ
ชาย
หญิง
2 อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
3 ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………..
4 ตําแหนงหนาที่
ผูบริหารหรือรองผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน
5 ประสบการณในการทํางาน
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26-30 ป
มากกวา 30 ป

สําหรับผูวิจัย
[ ] 01
[ ] 02

[ ] 03

[ ] 04

[ ] 05
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ตอนที่ 2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
คําชี้แจง ในการตอบคําถามแตละขอ ใหทานพิจารณาตัดสินใจวา ตัวทาน (กรณีผูตอบเปนผูบริหาร)
หรือผูบริหารสถานศึกษาของทาน (กรณีผูตอบเปนครู) มีบทบาทตามที่บรรยายไวในระดับใด
แลวทําเครื่องหมาย √ ในชองระดับของบทบาทเพียงชองเดียว
ถาทานตอบ ระดับ 1 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย
ระดับ 3 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
ขอที่

ขอคําถาม

ผูอํานวยความสะดวก
ผูบริหารชวยใหครูเห็นคุณคาในอาชีพ ความสนใจ
1
ในงาน และทักษะที่เปนจุดเดนของตนเอง
ผูบริหารชวยใหครูตระหนักถึงความสําคัญของการ
2
วางแผนการปฏิบัติงานในระยะยาว
ผูบริหารสรางบรรยากาศการทํางาน ที่เปดกวาง
3
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ผูบริหารชวยใหครูเขาใจสิ่งที่จําเปน ในอาชีพของ
4
ตนเอง
ผูประเมิน
ผูบริหารแจงผลการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5
ใหครูทราบอยางเปดเผยและตรงไปตรงมา
ผูบริหารแจงใหครูทราบถึงความคาดหวังและ
6
มาตรฐานที่ใชในการประเมิน
ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับสิ่งที่มี
7 ความสําคัญตอการทํางานในปจจุบัน เพื่อนําไป
พัฒนาใหดีขึ้น
ผูบริหารชี้ใหเห็นถึงความสําคัญระหวางผลการ
8
ปฏิบัติงานและเปาหมาย
ผูบริหารเสนอแนะกิจกรรมที่จะชวยใหครูสามารถ
9
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตัวเองได

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
นอย
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย
[ ] 06
[ ] 07
[ ] 08
[ ] 09
[ ] 10
[ ] 11
[ ] 12
[ ] 13
[ ] 14
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ขอที่

ขอคําถาม

ผูคาดการณ
ผูบริหารใหขอมูลเกี่ยวกับองคการ วิชาชีพ และ
10
การทํางานอยางเปนระบบ
ผูบริหารชวยใหครูสามารถหาและเขาถึง
11
แหลงขอมูลเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได
ผูบริหารชี้ใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาใหมๆ
12
ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครู
ผูบริหารชวยใหครูเขาใจวัฒนธรรมและนโยบาย
13
ขององคการ
ผูบริหารสื่อสารใหทราบถึงทิศทาง กลยุทธของ
14
องคการ
ผูใหคําปรึกษา
ผูบริหารชวยใหครูสามารถแสดงเปาหมายการ
15
ปฏิบัติงานของตนได
ผูบริหารชวยเหลือครูในการคัดเลือกเปาหมาย
16
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได
ผูบริหารเชื่อมโยงเปาหมายในการทํางานที่มี
17
ประสิทธิภาพใหเขากับกลยุทธขององคการ
ผูบริหารแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่จะชวย
18 สนับสนุนและอุปสรรคที่มีผลตอความสําเร็จ
ของงาน
ผูสงเสริมสนับสนุน
ผูบริหารชวยสนับสนุนใหครูสามารถพัฒนา
19
แผนงานที่จะนําไปสูความสําเร็จของงานได
ผูบริหารชวยครูในการประสานงานกับบุคคล
20 องคการ หรือหนวยงานภายนอกจนงานประสบ
ความสําเร็จ
ผูบริหารและครูไดรวมอภิปรายถึงเปาหมายใน
21 หนาที่การงานกับบุคคลอื่นที่สามารถหยิบยื่น
โอกาสที่ดีในอนาคตได
ผูบริหารสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อใหงาน
22
บรรลุเปาหมาย

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
นอย
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด

สําหรับ
ผูวิจัย
[ ] 15
[ ] 16
[ ] 17
[ ] 18
[ ] 19
[ ] 20
[ ] 21
[ ] 22
[ ] 23

[ ] 24
[ ] 25
[ ] 26
[ ] 27

139
ตอนที่ 3 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556
คําชี้แจง ขอความในหัวขอตอไปนี้เปนขอความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2556
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ทานพิจารณาเห็นวาบุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบัติ
และพฤติกรรมการแสดงออก เพียงชองเดียว โดยมีเกณฑใหเลือกตอบ ดังนี้
ถาทานตอบ ระดับ 1 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับนอยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับนอย
ระดับ 3 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับมาก
ระดับ 5 หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู 2556 อยูในระดับมากที่สุด
ขอที่

ขอคําถาม

มาตรฐานความรู
- ความเปนครู
รอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
1 เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค
สิ่งใหมๆ ได
แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อให
2
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนที่สงเสริมการ
3
พัฒนาศักยภาพผูเรียน
4 มีจิตวิญญาณความเปนครู
- ปรัชญาการศึกษา
นําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชเพื่อพัฒนา
5
สถานศึกษา
วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
6
ยั่งยืน
- ภาษาและวัฒนธรรม
สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การ
7 เขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพื่อการ
สื่อความหมายอยางถูกตอง
ใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยาง
8
สันติ
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ขอที่

ขอคําถาม

- จิตวิทยาสําหรับครู
สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมี
9
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการ
10
เรียนรูของผูเรียนไดเต็มศักยภาพ
- หลักสูตร
11 วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได
12

ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร

- การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน
สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการ
13
ปฏิบัติใหเกิดผลจริง
สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให
14
ผูเรียนเกิดการเรียนรู
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียน
15
การสอน
สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
16
พัฒนาผูเรียน
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม
17
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูได
18 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู
19 สามารถวัดและประเมินผลได
สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
20
ผูเรียน
- การประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถจัดการควบคุมคุณภาพการจัดกิจกรรม
21 การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม ประเมินคุณภาพ
22
การจัดกิจกรรมการเรียนรูได
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ขอที่

ขอคําถาม

- คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะ
23
และเสียสละใหสังคม
24

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
- การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน
สามารถศึกษาและแยกแยะผูเรียนได ตามความ
25
แตกตางของผูเรียน
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[ ] 50
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26

สามารถจัดทําแผนการเรียนรู

[ ] 53

27

สามารถฝกปฏิบัติการสอน ตั้งแตการจัดทํา
แผนการสอน ปฏิบัติการสอน ประเมินผลและ
ปรับปรุง

[ ] 54

28

สามารถจัดทําโครงงานทางวิชาการ

[ ] 55

มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
29

สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ

[ ] 56

30

สามารถประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน

[ ] 57

31

สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน

[ ] 58

32

สามารถจัดทํารายงานผลการจัดการเรียนรูและ
การพัฒนาผูเรียน

[ ] 59
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ขอที่

ขอคําถาม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยูเสมอ เชน การศึกษาคนควาเพื่อ
33 พัฒนาตนเอง การเผยแพรผลงานทางวิชาการ
และการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่องคการ
หรือหนวยงานหรือสมาคมจัดขึ้น
ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่
34
จะเกิดแกผูเรียน
มุงมั่นพัฒนาผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ คือ
การใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ
35
ของครูที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด
ตามความถนัด ความสนใจ ความตองการ
36

37

38

39

พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
เชน การเลือกใช ปรับปรุง หรือสรางแผนการสอน
บันทึกหลังสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะ
อื่นๆ ที่สามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนรู

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ เชน การประดิษฐ คิดคน ผลิต
เลือกใช ปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ เอกสาร
สิ่งพิมพ เทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหผูเรียน
บรรลุจุดประสงคของการเรียนรู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่
เกิดแกผูเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนที่
มุงเนนใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการ
แสวงหาความรู ตามสภาพความแตกตางของ
บุคคลดวยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู
ทั้งหลายไดดวยตนเอง
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนได
อยางมีระบบ โดยรายงานใหครอบคลุมสาเหตุ
ปจจัย และการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
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ขอที่

40

41

42

43

44

ขอคําถาม
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน เชน
การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในดาน
บุคลิกภาพทั่วไป การแตงกาย กิริยา วาจา และ
จริยธรรมที่เหมาะสมกับความเปนครูอยาง
สม่ําเสมอ ที่ทําใหผูเรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือ
เปนแบบอยาง
รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
โดยตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น
ยอมรับในความรูความสามารถ ใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของเพื่อนรวมงาน
ดวยความเต็มใจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา
รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค โดย
ตระหนักถึงความสําคัญ รับฟงความคิดเห็น
ยอมรับในความรูความสามารถของบุคคลอื่นใน
ชุมชน และรวมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางาน
ของสถานศึกษา
แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา โดย
มีการคนหา สังเกต จดจํา และรวบรวมขอมูล
ขาวสารตามสถานการณของสังคมทุกดาน และ
ใชขอมูลประกอบการแกปญหา พัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม
สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุก
สถานการณ โดยการสรางกิจกรรมการเรียนรู
โดยนําเอาปญหาหรือความจําเปนในการพัฒนา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรม
อื่นๆ ในโรงเรียนมากําหนดเปนกิจกรรมการ
เรียนรู
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มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนา
45
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยูเสมอ
รัก ศรัทธา ซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอวิชาชีพ
46
และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ
รัก เมตตา เอาใจใส ชวยเหลือ สงเสริม ให
กําลังใจแกศิษยและผูรับบริการ ตามบทบาท
47 หนาที่ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งทาง
กาย วาจา และจิตใจ ตองใหบริการดวยความ
จริงใจและเสมอภาค
พึงชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอยาง
48 สรางสรรค ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ
ประพฤติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญา สิ่งแวดลอม รักษาผลประโยชนของ
49
สวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

นายชาติชาย ศรีจันทรดี
39 หมู 3 ตําบล บานกระทุม อําเภอ เสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13110
e-mail : ton287@hotmail.com
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ 1 หมู 1 ตําบล ทาทราย อําเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี
11000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2551 – 2553
พ.ศ. 2554 – 2555
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูประจํากลุม ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม
ครูผูชวย โรงเรียนวัดโคกทอง ตําบล เตาปูน
อําเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี 70120
ครู คศ.1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ 1 หมู 1 ตําบล ทาทราย
อําเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000

