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ช่ือเร่ือง : แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัสมุทรสาคร 
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ปีการศึกษา : 2563 

 

บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัญหาทางการบริหารงานของสถานศึกษาสังกดั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัสมุทรสาคร 2) ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จงัหวดัสมุทรสาคร ประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อนใน

สถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 822 คน ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง

จาํนวน 265 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม

ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้น 

ทั้ง 7 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 2) แนวทางการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกดัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวดัสมุทรสาคร มีดงัน้ี ครู ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาควรมี

ส่วนรวมของในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ครูควรจัดทําแผนการสอนให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการวางแผน กําหนดแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ มีการนิเทศติดตาม สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริม 

ให้ครูทาํวิจยัในชั้นเรียน ประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพ่ือเตรียมพร้อมในเร่ืองของการประกัน

คุณภาพและจดัทาํรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตลอดจนให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ส่ือนวตักรรม

สังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 

 
This research aimed to study: 1) the problem of academic administration institutions 

at schools under the local government organization, Samut Sakhon Privince and 2) the 
guidelines for academic administration of educational institutions under the local 
administrative organization, Samut Sakhon Province. The sample was 265 teachers at school 
administrators as well as academic teachers under the Local Government Organization Samut 
Sakhon Province, by simple random sampling. The instrument used was a 5 -rating scale 
questionnaire whose discrimination power values ranged between 0.20 and 0.81 and entire 
reliability coefficient was 0.92. Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and content analysis. 
 The research findings were as follows. 1) the problem of academic administration at 
schools as a whole was 7 aspect at moderate level; 2)  the guidelines for academic 
administration at schools under the Local Government Organization Samut Sakhon Province 
were: 1) Curriculum development. There should be the participation of parents and the school 
board in preparing the school curriculum. 2) teaching and learning management. Teachers 
should analyze learners individually and develop a lesson plan in accordance with the 
curriculum. 3) Measurement and evaluation. There is a plan and a clear guideline. Assessment 
according to real conditions 4) educational supervision There should be a clear order to 
appoint a committee as well as create a network for education. 5) Research for educational 
development, planning assignments to promote classroom research. And follow up to assist in 
teaching and learning appropriately. 6) Developing quality assurance systems within 
educational institutions. Continuously co-ordinate with relevant departments, prepare 
booklets and publicize reports and 7) development of innovative media and educational 
technology. Install internet signal to educate and promote the use of innovative social media 
in learning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


