บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้กาหนดการศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
2.1. แนวคิดการบริหารงานวิชาการ
รุ่ งรั ช ดาพร เวหะชาติ (2553 : 30) ให้ ค วามหมายของการบริ ห ารงานวิช าการว่า เป็ น
กระบวนการหรื อกิ จกรรมการดาเนิ นงานทุ กอย่างที่ เกี่ ยวข้องกับ การปรั บปรุ งการเรี ยนการสอน
ตลอดจนการประเมินผลให้ดีข้ ึน เพื่อให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร และให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดกับผูเ้ รี ยน
สั น ติ บุ ญ ภิ ร มย์ (2552 : 21) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการบริ ห ารงานวิ ช าการว่ า การ
บริ หารงานวิชาการ หมายถึง การบริ หารจัดการกิจกรรมทุกชนิ ดทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอน และการบริ หารสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้การเรี ยนการ
สอนดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น เปรี ยบเหมือนเส้ นเลื อดใหญ่ไปหล่ อเลี้ ยงหัวใจ การบริ หารจึงเป็ น
กิจกรรมที่สาคัญที่สุดของงานวิชาการที่สามารถทาให้งานวิชาการเกิดพลวัต อยูต่ ลอดเวลา ส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผลและคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
Gorton (1983 : 158-164) กล่าวถึงการบริ หารงานวิชาการว่า หมายถึง การดาเนิ นกิจกรรม
ทุกชนิ ดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไข การเรี ยนการสอนของนักเรี ยน
ให้ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ซึ่ งได้แ ก่งานด้านหลักสู ตร การจัดแผนการเรี ยน การจัดตาราง
การเรี ยนการสอน การจัดครู เข้าสอน การพัฒนาการเรี ยนการสอน การพัฒ นาบุ คลากรทางด้าน
วิชาการ การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการนิเทศการสอน
Forest and Kinser (2002 : 1) ได้ให้ความหมายการบริ หารวิชาการว่า เป็ นงานที่จะต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หาร และการส่ งเสริ มการจัดทาหลักสู ตร การสอน และการจัดการเรี ยนรู ้
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Fry, Ketteridge and Marshall (2009 : 3) ให้ความหมายของการบริ หารงานวิชาการว่า เป็ น
งานที่กากับติดตาม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องการเรี ยนการสอน การทางานวิจยั การนิเทศติดตาม การ
บริ หารงานวิชาการและการจัดการ ตลอดจนการรักษาความเป็ นมืออาชี พทางด้านการจัดการเรี ยน
การสอน
Vick, Furlong and Heiberger (2008 : 7) ให้ความหมายการบริ หารงานวิชาการว่า หมายถึ ง
การวางแผนงานที่ตอ้ งรับผิดชอบ ในการติดตามงานที่เกี่ยวกับวิชาการทั้งหมด ซึ่ งเป็ นภาระงานที่
ใหญ่กว่างานบริ หารทัว่ ๆ ไป และเป็ นสิ่ งที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
สรุ ปการบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การบริ หารกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนสอน ให้เกิดผลดีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมี
ความประพฤติดี มีลกั ษณะนิสัยที่ดี และดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
2.2. ความสาคัญของการบริหารวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานสาคัญและเป็ นงานหลักของการบริ หารโรงเรี ยน เพราะงานวิชาการ
ช่ วยพัฒ นาสติ ปั ญ ญา ความนึ ก คิ ดของผูเ้ รี ยนท าให้ผูเ้ รี ยนมี คู ณค่ าในสั งคม จุ ดมุ่ งหมายของงาน
วิชาการอยูท่ ี่การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ มีความรู ้มีจริ ยธรรม และคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2550: 26) ได้กล่าวถึงการบริ หารงานวิชาการเป็ นหัวใจ
สาคัญของโรงเรี ยน มีขอบข่ายกว้างขวาง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องกระจายอานาจในการบริ หารงาน
วิช าการอย่างชัด เจน มี ก ารวางแผนการท างานที่ เป็ นระบบ ต้อ งเป็ นผู น้ าทางวิ ช าการ สามารถ
ปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
สันติ บุ ญ ภิ รมย์ (2552: 22) ได้ส รุ ป ไว้ว่า งานด้านวิช าการถื อเป็ นหัวใจส าคัญ หรื ออาจ
กล่าวได้วา่ เป็ นงานหลักของถานศึกษา ส่ วนอื่น ๆ เป็ นงานที่มาสนับสนุ นงานวิชาการให้มีคุณภาพ
ดังนั้นงานวิช าการจึ งมิ ใช่ เพี ยงแต่ ให้นัก เรี ยนอ่านออกเขี ยนได้ ท าเลขเก่ งเท่ านั้น แต่ค วามหมาย
รวมถึงการดารงชีวติ ในสังคมร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
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จิรพันธ์ พิมพ์พนั ธุ์ (2550 : 16) กล่าวว่า ฝ่ ายวิชาการมีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานด้าน
วิช าการ เช่ น การก าหนดหลัก สู ต ร แผนการสอน สื่ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน การวัด ผล
ประเมินผล การจัดครู เข้าสอน การนิเทศการสอน
รุ่ งรัชดาพร เวหะชาติ (2550 : 16) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการเป็ นหัวใจสาคัญของการ
บริ หารสถานศึกษา และเป็ นส่ วนที่ผบู ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้งานวิชาการ
ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร โดยมีการจัดกิจกรรมที่เป็ นการ
ปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
โดยสรุ ปแล้ว งานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญมาก เพราะเป็ นงานหลัก เป็ นหัวใจของกิ จกรรม
ทุกชนิ ดที่ เกิ ดขึ้นในโรงเรี ยน การเรี ยนการสอนจะไม่เกิ ดขึ้นหากไม่มีงานวิชาการ มาตรฐานของ
โรงเรี ยนไม่ได้เน้นเพียงด้านบริ เวณอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องใช้สอยต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยงั มี
งานอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานวิชาการ ซึ่ งผูบ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิเป็ นภารกิจหลัก
2.3. หลักการบริหารงานวิชาการ
ปริ ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553:6) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการนั้นมีหลักการบริ หารคือ
1. หลักแห่ งประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการ
ลงทุ น นัน่ คือ นักเรี ยนนักศึกษาสามารถสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดของหลักสู ตร โดยไม่ลาออก
กลางคัน เรี ยนเกินเวลา และช้ากว่ากาหนด
2. หลักแห่ งประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึ ง ผลผลิ ตได้ตามจุ ดมุ่งหมายที่ วางไว้
นั่นคื อ นัก เรี ยนนัก ศึ ก ษามี คุณ ภาพตามจุ ดมุ่งหมายของหลักสู ตร มี ความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ
คุณภาพ และการจัดการได้
การบริ หารงานวิชาการ เป็ นงานหลักของสถานศึกษาและมี ขอบข่ายค่อนข้างกว้างขวาง
หลักการบริ หารงานวิชาการจะแบ่งเป็ นขั้นตอนของกระบวนการการบริ หารงานวิชาการ (ปริ ยาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ 2553:5) ดังนี้
1. ขั้นก่อนดาเนิ นการ จะเป็ นการกาหนดนโยบายและวางแผนงานด้านวิชาการ โดยมี
งานต่อไปนี้
1) จัดทาแผนงานวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
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2) จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทางาน
3) จัดครู อาจารย์เข้าสอน
4) จัดทาโครงการสอน
5) จัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
6) จัดตางรางสอน
7) ปฐมนิเทศนักเรี ยน
8) การลงทะเบียนเรี ยน
2. ขั้นการดาเนิ นงาน เป็ นขั้นที่จดั ดาเนินงาน รวมทั้งการควบคุมดูแลให้ปฏิบตั ิตามแผน
ที่วางไว้ให้
1) การด าเนิ น งานการสอนตามหลัก สู ต ร โดยการดู แ ลให้ ก ารสอนเป็ นไปตาม
โครงการสอนแต่ละวิชา เป็ นการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิ
2) การดาเนิ นเกี่ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรทางด้านวิชาการ ได้แก่การจัดโครงการ
สอนซ่ อมเสริ ม โครงการส่ งเสริ มเด็กเรี ยนดี โครงการส่ งเสริ มการค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดชุ มนุ ม
ต่าง ๆ ลู กเสื อและเนตรนารี มี การแนะแนวการศึกษาและอาชี พ ตลอดจนการให้คาปรึ กษาในการ
แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ จัดให้มีหอ้ งสมุดโรงเรี ยนเพื่อเป็ นแหล่งค้นคว้า
3) งานเกี่ ยวกับการบริ การ การส่ งเสริ มให้มีการให้บริ การเกี่ ยวกับสื่ อการสอน เพื่อ
ช่วยเหลื อครู ในด้านการสอนและอุปกรณ์ ต่าง ๆ มีการจัดรวบรวมเอกสารคาสอน คู่มือครู รวมทั้ง
การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ การจัดหาอุปกรณ์ เป็ นต้น
3. ขั้นส่ งเสริ มและติดตามผลด้านวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานของงานวิชาการ ผูบ้ ริ หาร
ควรมีการส่ งเสริ ม ปรับปรุ งพัฒนา และประเมินผลงานด้านวิชาการดังนี้
1.) ส่ งเสริ มให้ครู อาจารย์ได้ปรับปรุ งตนเองด้านวิชาการ
2.) สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามแนวทางวิชาการได้แก่ การกาหนดจุดมุ่งหมายและ
นโยบายที่เหมาะสมกับโรงเรี ยน และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
3.) ริ เริ่ มและสร้างสรรค์ในการปรับปรุ งงานด้านวิชาการ
4.) จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา เช่ นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มทางด้าน
วิชาการ
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5.) จัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาทางวิชาการ
6.) จัดตั้งคณะกรรมการทางวิชาการขึ้น ลักษณะขณะอาจจัดรวมกันเป็ นคณะครู ใน
แผนกเดียวกัน มาร่ วมกันทางานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
7.) ส่ งเสริ มให้จดั ตั้งชุ มนุ มหรื อชมรมทางวิชาการ เพื่อจัดกิ จกรรมและเผยแพร่ งาน
ด้านวิชาการ
8.) ส่ งเสริ มให้มีการเข้าร่ วมประชุ มสัมมนาฝึ กอบรม เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้
และเพิ่มพูนความรู ้ทางวิชาการ
9.) ส่ งเสริ มให้ศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2550 : 26)ได้กล่ าวถึ ง หลักการบริ หารงานวิชาการว่า
การบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลต้องอาศัยหลักการ
และวิธีการดาเนินงานดังนี้
1. ยึด หลัก ในสถานศึ ก ษาจัก ท าหลัก สู ต รการศึ ก ษาให้ เป็ นไปตามกรอบ หลัก สู ต ร
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานและสอดคล้องกับ สภาพปั ญ หา ความต้องการของชุ ม ชน และสั ง คมอย่าง
แท้จริ ง โดยมีครู ผบู ้ ริ หาร ผูป้ กครอง และชุมชนร่ วมด้วย
2. มุ่งส่ งเสริ มการศึกษาให้จดั การกระบวนการเรี ยนรู ้โดยถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด
3. มุ่ งส่ งเสริ ม ให้ ชุ ม ชนและสั ง คมมี ส่ วนร่ วมในการก าหนดหลัก สู ตร กระบวนการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งสร้างเครื อข่ายและแหล่งการเรี ยนรู ้
4. มุ่ ง จัด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานโดยจัด ให้ มี ดัช นี ช้ ี วัด คุ ณ ภาพการจัด
หลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้และสามรถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้ทุกช่วงชั้น
5. มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยและความร่ วมมื อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
คุณภาพในการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สรุ ป ได้ว่า หลัก ในการบริ หารวิช าการซึ่ งมี จุดหมายคื อผูเ้ รี ยน ควรมี หลัก ปฏิ บ ัติอย่างมี
คุณภาพ ซึ่ งนามาสู่ ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล งานด้านวิชาการจะมีประสิ ทธิ ภาพนั้นอยูท่ ี่ การ
จัดการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานของการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วยงานด้ านหลักสู ตรและด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการการจัดสิ่ งส่ งเสริ มงานด้านวิชาการ รวมถึงงาน
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ด้านวัดผลและประเมินผล ซึ งผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นแบบอย่างที่ ดีกบั บุ คลากรทางการศึ กษา เพื่อให้
องค์กรมีการพัฒนา และบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
2.4. ขอบข่ ายการบริหารงานวิชาการ
สาหรับงานด้านวิชาการถื อเป็ นหัวใจของงานบริ หารสถานศึกษา จึงมีขอบข่ายกว้างขวาง
ซึ่ งมีนกั วิชาการได้จดั แบ่งไว้ดงั นี้
สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2554 : 32-33) ได้แบ่งขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการ
ในโรงเรี ยนไว้รวมทั้งหมดมี 9 ด้าน
1) การวางแผนงานวิชาการ
2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
6) การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
7) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ
การวางแผนงานวิชาการเป็ นการรวบรวมข้อมูล และสถิติการบริ หารงานวิชาการเกี่ยวกับ
นักเรี ยน บุคลากร จัดทาแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานวิชาการ อีกทั้งการจัดทาแผนงาน
วิชาการ ซึ่ งมีความสาคัญและจาเป็ นในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
1.1. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ หมายถึงการนาข้อมูลสารสนเทศที่
ผ่านการประมวลผลที่เหมาะสมตามความต้องการของการใช้งานซึ่ งมีความถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว
1.2. การจัดทาแผนงานวิชาการ การจัดทาแผนงานวิชาการ หมายถึง การดาเนินการ
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลด้านวิชาการ และการจัดระเบียบเกี่ยวกับงานวิชาการ
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2. การบริหารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
การบริ ห ารจัด การหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เป็ นกระบวนการที่ ต้อ งอาศัย ฝ่ ายบริ ห าร
ครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง ชุ มชนในการมี ส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อนาหลักสู ตร
สถานศึกษาไปใช้พร้อมทั้งการนิเทศติดตามการใช้หลักสู ตร และการนาหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้
3. การบริหารการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการที่ มี ความส าคัญ ในการพัฒนานัก เรี ยนให้บรรลุ ผ ล
ตามที่กาหนด โดยมีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนค้นพบความสามารถของตนเอง และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพตามความสามารถนั้น
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผบู ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนได้ปฏิบตั ิงานโดยมี
การวางแผนและด าเนิ น การร่ ว มกั น ตามบทบาทและหน้ า ที่ ข องตน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลดี และมี
ประสิ ทธิ ภาพด้านวิชาการยิ่งขึ้ น โดยการร่ วมแรง ร่ วมจิต ร่ วมคิ ด ร่ วมพิชิตปั ญหา ร่ วมพัฒนาทั้ง
กลุ่มและตนเอง
5. การวัดและประเมินผลการเรียน
การวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ มี จุ ด มุ่ ง หมายพื้ น ฐาน 2 ประการ ได้แ ก่ การวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน และการวัดประเมินผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยน ซึ่ งหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ได้ก าหนดให้ มี ก ารวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ใน
ระดับชั้นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
6. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ งเรียนรู้
สื่ อ หมายถึ ง สิ่ งใดก็ตามที่บรรจุขอ้ มูลผ่านความคิด ทัศนคติ หรื ออารมณ์ เพื่อให้สามารถ
สื่ อสารกันได้ จากบุคคล หรื อกลุ่มคนไปสู่ บุคคลอื่นหรื อกลุ่มบุคคลอื่นตามวัตถุประสงค์ เมื่อมีการ
นาสื่ อมาใช้ในการเรี ยนการสอน จึงเรี ยกได้ว่า “สื่ อการเรี ยนการสอน” (Instructional Media) ซึ่ ง
หมายถึง สื่ อบรรจุเนื้ อหาหรื อสาระการเรี ยนรู ้ซ่ ึงครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนได้ใช้เป็ นเครื่ องมือและเนื้ อหา
สาระที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้
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นวัตกรรม หมายถึง ความคิด ทฤษฎี การปฏิบตั ิหรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อาจเป็ นการ
พัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูใ่ ห้ทนั สมัย หรื อประดิษฐ์ข้ ึนใหม่และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนา
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น การทางานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นกว่าเดิ ม อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาในการทางานได้ดว้ ย
นวัตกรรมทางการศึ กษา (Educational Innovation) หมายถึ ง การนาสิ่ งใหม่ซ่ ึ งอาจอยู่
ในรู ปของความคิด ทฤษฎี หรื อการกระทา รวมทั้งสิ่ งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในกระบวนการและระบบ
จัดการการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมให้การจัดการมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ทา
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว และช่วยประหยัดเวลาในการเรี ยน
เทคโนโลยี หมายถึ ง การนาเอาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ มาใช้เพื่ อ
ประโยชน์และเอื้อต่อการดารงชี วิตของมนุ ษย์ หรื อความรู ้ ทักษะ ที่มนุ ษย์ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มา
ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกหรื อเป็ นประโยชน์แก่ชีวติ ของมนุษย์เอง
แหล่งเรี ยนรู้ หมายถึง “แหล่ง” หรื อ “ที่รวม” ซึ่ งอาจเป็ นสภาพสถานที่หรื อศูนย์รวม
ที่ ป ระกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ข่ า วสาร สาระสนเทศ และประสบการณ์ ความรู ้ ที่ มี ก ารส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้หรื อกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อเสริ มสร้างผูเ้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่มี
ครู เป็ นผูส้ อน แหล่งเรี ยนรู ้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เช่ น
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์การกี ฬาและนันทนาการ แหล่ งข้อมูลและแหล่ งการเรี ยนรู ้ อื่น
เป็ นต้น
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยนโดยกระบวนการวิจยั เพื่อมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังนั้นการวิจยั จึงมีรูปแบบเป็ นลักษณะของการวิจยั ในชั้นเรี ยน โดยให้
ครู เป็ นผูค้ วบคุม เพราะครู ผสู ้ อนเป็ นผูใ้ กล้ชิดกับผูเ้ รี ยนมากที่สุด
8. การให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางวิชาการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545)
ได้บญ
ั ญัติ ถึงหลักการบริ หารจัดการศึกษาในรู ป แบบขององค์คณะบุคคลหรื อคณะกรรมการทั้ง
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ระดับส่ วนกลางและในระดับส่ วนท้องถิ่น ทาให้การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารและจัด
การศึกษาในรู ปแบบคณะกรรมการ และให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการ
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
ในด้านนี้ เป็ นกระบวนการบริ ห ารจัดการที่ มี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ งอย่างต่ อเนื่ องซึ่ งเป็ น
ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาอยูแ่ ล้ว การประกันคุณภาพการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่เป็ นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กิติมา ปรี ดีดิลก (2532 : 58) กล่าวว่า ขอบข่ายของงานวิชาการแบ่งออกเป็ น 6 ประการ
ใหญ่ ๆ ดังนี้
1) แผนปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
2) หลักสู ตรและการสอน
3) การจัดการเรี ยนการสอน
4) สื่ อการสอน
5) การปรับปรุ งการเรี ยนการสอน การนิเทศ การฝึ กอบรม
6) การวัดและประเมินผล
จิราภรณ์ จันทร์สุพฒั น์ (2544 : 20) กล่าวว่า งานวิชาการมีขอบข่ายที่กว้างขวางและมีความ
เกี่ ยวโยงสัม พันธ์ ก ับงานบริ หารด้านอื่ นๆ ของโรงเรี ยน เทคนิ ค และหลัก การบริ หารจึ งอาจจะมี
ความแตกต่างกันในรายละเอียดของงาน แต่หลักการสาคัญที่ควรนาไปปฏิ บตั ิงานบริ หารวิชาการ
อาจสรุ ปได้ ดังนี้
1) จัดท าแผนงานวิชาการที่ มี ความสั มพันธ์ และสอดคล้องกับ หลักสู ตร แผนการ
ศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐ
2) จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการของโรงเรี ยน
3) กระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
4) ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิชาการอย่างสม่าเสมอ
5) จัดทาโครงการพัฒนาครู ข้ ึนในโรงเรี ยน
6) ส่ งเสริ มสวัสดิภาพ สร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
7) มีการติดตามและประเมินผลงาน
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กมล ภู่ประเสริ ฐ (2544 : 9-18) ได้กาหนดขอบข่ายของการบริ หารวิชาการ ดังนี้
1) การบริ หารหลักสู ตร
2) การบริ หารการเรี ยนการสอน
3) การบริ หารการประเมินผลการเรี ยน
4) การบริ หารการนิเทศภายในสถานศึกษา
5) การบริ หารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
6) การบริ หารงานวิจยั และพัฒนา
7) การบริ หารโครงการทางวิชาการอื่น ๆ
8) การบริ หารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ
9) การบริ หารการประเมินผลงานทางวิชาการสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (2545 : 13)ได้เสนอแนวทางการบริ หารและการ
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึ กษา นาเสนอขอบข่ายภารกิ จของงานในด้านการ
บริ หารวิชาการไว้ 8 ด้านดังนี้
1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรี ยน
4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
5) การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6) การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้
7) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 36-37) ได้กาหนดขอบข่าย/ภารกิจของงานวิชาการไว้ ดังนี้
1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
4) การพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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5) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8) การนิเทศการศึกษา
9) การแนะแนวการศึกษา
10) การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่ วยงาน
และสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552 : 6-7) ได้จดั ทาคู่มือปฏิ บตั ิงานข้าราชการครู กาหนดขอบข่าย
การบริ หารงานวิชาการ โดยสถานศึกษามีผอู ้ านวยการสถานศึกษาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบการบริ หารงานของสถานศึกษาที่มีโครงสร้ างการบริ หารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่าย
ภารกิจที่กาหนดซึ่ งการแบ่งส่ วนรายการภายในสถานศึกษาเป็ นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบที่
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก าหนดซึ่ งจะแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ นกลุ่ ม หรื อ ฝ่ ายหรื อ งาน
ตลอดจนกาหนดอานาจหน้าที่ของแต่ละส่ วนราชการซึ่ งจะต้องครอบคลุ มขอบข่ายและภารกิจของ
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป สาหรับขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการ
มีดงั นี้
1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน
4) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
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9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12) การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
จากขอบข่ายที่นกั วิชาการได้กล่าวมานั้น จะเห็ นได้วา่ มีความคล้ายคลึ งและสอดคล้องกัน
เป็ นส่ วนใหญ่ จะแตกต่างกันไปบ้างก็เฉพาะในรายละเอี ยด หรื อแนวปฏิ บตั ิ เท่านั้น ดังนั้น เพื่ อ
ความสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร ผู ้วิจยั จึ งได้ก าหนดเอาขอบข่ ายการบริ ห ารงานวิช าการ ของส านัก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร ที่มีท้ งั หมด 9 ด้านดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
1) การวางแผนงานวิชาการ
2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
6) การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
7) การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
2.5. การจัดการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
2.5.1. ความเป็ นมาของการจัดการศึกษา
กรุ งเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่เริ่ มสถาปนาในปี พ.ศ. 2515
ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 335 โดยรับโอนการจัดการศึกษาจาก 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลนคร
หลวง และองค์การบริ หารนครหลวงกรุ งเทพธนบุ รี ซึ่ งหน่ วยงานทั้งสองได้ถือกาเนิ ดเมื่อปี พ.ศ.
2514 จากประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับ ที่ 24 และ 25 โดยเทศบาลนครหลวงกรุ งเทพธนบุรี เป็ นการยุบ
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รวมกันและรับโอนการจัดการศึกษาจากเทศบาลนครหลวงกรุ งเทพและเทศบาลนครธนบุ รี ทั้งนี้
โดยเทศบาลทั้งสองรั บ โอนการจัดการศึ กษามาจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เมื่ อปี พ.ศ. 2481 และ
องค์ก ารบริ ห ารนครหลวงกรุ งเทพธนบุ รี เป็ นการยุบ รวมกัน และรั บ โอนการจัดการศึ ก ษาจาก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพระนครและองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดธนบุรี โดยองค์การทั้งสองโอน
การจัดการศึกษามาจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2509
เหตุการณ์สาคัญของการจัดการศึกษาของกรุ งเทพมหานครในอดีต มีลาดับความเป็ นมาโดย
สรุ ปได้ ดังนี้
พ.ศ. 2414 พระพุทธเจ้าหลวง (ร.5) ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ต้ งั โรงเรี ยนแผนปั จจุบนั
ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เดิมเรี ยกว่า โรงสอนหรื อโรงสคูล
พ.ศ. 2427 ได้มีการจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยนสาหรับทวยราษฎร์ แห่ งแรกที่วดั มหรรณพารามซึ่ ง
ปัจจุบนั คือ โรงเรี ยนวัดมหรรณพ์ สานักงานเขตพระนคร
พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแสดงพระราชปณิ ธาน ดังพระ
บรมราโชวาท ความว่า “...เจ้านายราชตระกูลตั้งแต่ลูกฉันเป็ นต้นไป ตลอดจนถึงราษฎรต่าสุ ดจะได้
มีโอกาสเล่าเรี ยนเสมอกัน ไม่วา่ เจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรี ยนใน
บ้านเมืองเรานี้จะเป็ นข้อสาคัญที่หนึ่ง ซึ่ งฉันจะอุตส่ าห์จดั ให้เจริ ญขึ้นจงได้...”
พ.ศ. 2430 จัดตั้งหน่วยงานของประเทศดูแลการจัดการศึกษา คือ กรมศึกษาธิการ
พ.ศ. 2435 ยกฐานะกรมศึกษาธิ การขึ้นเป็ นกระทรวงธรรมการ
พ.ศ. 2441 จัดทาโครงการการศึกษาฉบับแรก
พ .ศ. 2464 ตราพ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระถ มศึ ก ษ าฉบั บ แรก โดยโรงเรี ยน ใน พื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร อยู่ใ นกรมประชาศึ ก ษา (ต่ อ มาจึ ง เป็ นกรมสามัญ ศึ ก ษาและเป็ นส านัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ ในปั จจุบ ัน คื อส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น
พื้นฐาน) เรี ยกว่าโรงเรี ยนประชาบาล
พ.ศ. 2480 โอนโรงเรี ยนในเขตเทศบาลให้เทศบาลนครกรุ งเทพและเทศบาลนครธนบุ รี
เรี ยกว่า โรงเรี ยนเทศบาล
พ.ศ. 2509 โอนโรงเรี ย นนอกเขตเทศบาลให้ องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัด พระนครและ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดธนบุรี
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พ.ศ. 2514 จัดตั้งนครหลวงกรุ งเทพธนบุรี โดยรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุ รีเข้า
ด้วยกัน ซึ่ งรวมโรงเรี ยนในพื้นที่อยูใ่ นสังกัดเทศบาลนครหลวง และรวมโรงเรี ยนอยูใ่ นพื้นที่สังกัด
องค์การบริ หารนครหลวงกรุ งเทพธนบุรีเข้าด้วยกัน
พ.ศ. 2515 จัด ตั้ง “กรุ ง เทพมหานคร” ตามประกาศคณะปฏิ วตั ิ ฉบับ ที่ 335 ลงวัน ที่ 13
ธันวาคม 2515 โดยรวมการปกครองทุกรู ปแบบเข้าด้วยกัน และโรงเรี ยนได้รวมอยูใ่ นสังกัดเดียวกัน
แผนภูมิที่ 1 ความเป็ นมาของการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2515 จัดตั้งกรุ งเทพมหานครตาม ปว.335
และยุบรวมการจัดการศึกษาเป็ นหน่วยงานเดียวกัน

พ.ศ. 2514 จัดตั้งองค์การบริ หารนครหลวง
กรุ งเทพธนบุรีตาม ปว.24
และรับโอนการจัดการศึกษามาดาเนินการ

พ.ศ. 2509
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดพระนคร
รับโอนการจัดการศึกษา

พ.ศ. 2509
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดธนบุรี
รับโอนการจัดการศึกษา

พ.ศ. 2514 จัดตั้งเทศบาลนครหลวง
ตาม ปว.25
และรับโอนการจัดการศึกษามาดาเนินการ

พ.ศ. 2480
เทศบาลนครกรุ งเทพ
รับโอนการจัดการศึกษา

พ.ศ. 2480
เทศบาลธนบุรี
รับโอนการจัดการศึกษา

ก่อน พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดิมคือ กระทรวงธรรมการ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
โดยมีสานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบ

พ.ศ. 2427 จัดตั้งโรงเรี ยนทวยราษฎร์แห่งแรกที่วดั มหรรณพาราม สมัยรัชกาลที่ 5
และได้ขยายจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนออกไปทัว่ ราชอาณาจักรในเวลาต่อมา
โดยมีการจัดตั้งกระทรวงธรรมการรับผิดชอบ
ทั้งนี้ กระทรวงนครบาลเคยรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่ของนครบาลด้วยเช่นกัน
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2.5.2. ความเป็ นมาของสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร
1. สมัยเป็ นเทศบาลนครกรุ งเทพและเทศบาลนครธนบุรี หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
ด้านการศึกษา คือ ฝ่ ายการศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 กอง คือ กองการศึกษาและ
กองสวัสดิการ
2. สมัยเป็ นกรุ งเทพมหานคร มีพฒั นาการตามลาดับ ดังนี้
2.1. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2516 หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา คือ ฝ่ ายการศึกษาและบริ การชุ มชน โดยแบ่งออกเป็ น 4 กอง ได้แก่
กองประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ งานวิชาการ และกองบริ หารชุมชนและเยาวชน
2.2. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวัน ที่ 22 มี น าคม 2517 เปลี่ ย นแปลง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาเป็ นสานักการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 5 กอง ได้แก่สานักงาน
เลขานุการ กองการประถมศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา
2.3. ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2517 มีการกาหนดส่ วน
ราชการใหม่เป็ น 4 กอง คือ สานักงานเลขานุการ กองวิชาการ และหน่วยศึกษานิเทศก์
2.4. ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 3/2537 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 กาหนดส่ วนราชการของ
สานักการศึกษาใหม่เป็ น 6 กอง คือ สานักงานเลขานุ การ กองการสาหรับเจ้าหน้าที่ กองการคลัง
หน่วยการศึกษานิเทศ กองโรงเรี ยน และกองงานวิชาการ
2.5. ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 กาหนดส่ วนราชการของ
ส านัก การศึ ก ษาขึ้ นใหม่ 8 กอง คื อ ส านั ก งานเลขานุ ก าร กองการเจ้า หน้ า ที่ ก องคลัง หน่ ว ย
ศึ ก ษานิ เทศก์ กองโรงเรี ย น กองวิ ช าการ โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาบ้ า นบางกะปิ และโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาประชานิเวศน์
2.6. ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ได้ปรับส่ วนราชการของ
สานักการศึกษาในรู ปแบบปั จจุบนั เป็ น 7 กอง ได้แก่ สานักงานเลขานุ การกองการเจ้าหน้าที่ กอง
คลัง หน่ วยศึ กษานิ เทศก์ สานักงานยุท ธศาสตร์ การศึ กษา เทคโนโลยีการเรี ยนการสอน และการ
พัฒนาข้าราชการครู ในกรุ งเทพมหานคร
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ปั จจุบนั นี้ กรุ งเทพมหานครมีการจัดการด้านการศึกษา ซึ่ งเป็ นอานาจหน้าที่ ตามมาตรา 89
(21) แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีการจัดการศึกษา
ที่มีหลายรู ปแบบ และมีหลายระดับ ซึ่ งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1. จัดอยู่ในรู ป ของอนุ บ าลศึ กษา อยู่ในความรั บ ผิดชอบของส านัก การศึ ก ษาและ
ส านัก งานเขตโดยเปิ ดสอนชั้น อนุ บ าลศึ ก ษาปี ที่ 1-2 จานวน 430 โรงเรี ย น ในโรงเรี ย นสั งกัด
กรุ งเทพมหานครทั้งหมด จานวน

438 โรงเรี ยน โรงเรี ยนที่ ไม่ มีช้ ันอนุ บ าล คื อ โรงเรี ยนวัด

ธรรมมงคล สานักงานเขตพระโขนง และโรงเรี ยนชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา สานักงานเขตคลองเตย
1.2. จัดอยู่ในรู ปศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน อยู่ในความรับผิดชอบของสานักพัฒนา
สังคม ซึ่งมีการดาเนินงานในรู ปแบบของการให้การส่ งเสริ มและสนับสนุนชุมชนที่มีการดาเนินการ
และสานักอนามัย ซึ่ งเปิ ดสถานเลี้ยงเด็กกลางวันและให้การสนับสนุนบ้านเลี้ยงเด็ก
2. การจัดการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ กษา อยู่ในความรั บ ผิดชอบของส านัก การศึ กษาและ
ส านัก งานเขต มี โรงเรี ยนประถมศึ กษา จานวน 432 โรงเรี ยน จากโรงเรี ยนทั้งหมด จานวน 438
โรงเรี ยน ที่สังกัดในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งตั้งอยูก่ ระจายทัว่ พื้นที่ 50 สานักงานเขต
3. การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรี ยนประถมศึกษาของกรุ งเทพมหานคร จานวน 108 โรงเรี ยน ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
สานักการศึกษาและสานักงานเขต และได้จดั ตั้งมัธยมศึกษา โดยแยกออกจากโรงเรี ยนประถมศึกษา
จานวน 6 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนมัธยมบ้านบางกะปิ สานักงานเขตบางกะปิ โรงเรี ยนมัธยมประชา
นิ เวศน์ สานักงานเขตจตุจกั ร โรงเรี ยนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สานักงานเขตสวนหลวง โรงเรี ยน
มัธยมสุ วิทย์เสรี อนุ สรณ์ สานักงานเขตประเวศ โรงเรี ยนมัธยมปุรณาวาสสานักงานเขตทวีวฒั นา
และโรงเรี ยนมัธยมวัดสุ ทธาราม สานักงานเขตคลองสาน
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุ งเทพมหานคร โดยรวมวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร และวชิ รพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุ ณย์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 อยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักการแพทย์
5. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ได้แก่ การฝึ กอบรมอาชี พระยะสั้นในโรงเรี ยนฝึ ก
อาชี พ กรุ งเทพมหานครร่ วมกับสานักงานบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยนกระทรวงศึกษาธิ การ
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ดาเนินการ การศึกษานอกระบบโรงเรี ยนในโรงเรี ยนของกรุ งเทพมหานครและการให้ความร่ วมมือ
ในการดาเนินงานโรงเรี ยนผูใ้ หญ่ ซึ่ งสานักพัฒนาสังคมเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
6. การจัดการศึกษาแก่เด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
6.1. การศึกษาพิเศษ (เรี ยนร่ วม) เปิ ดรับนักเรี ยนที่ไม่ปกติในด้านใดด้านหนึ่ งเข้าเรี ยน
ในโรงเรี ยนประถมศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2557 มีการเปิ ดการจัดการศึกษาพิเศษ
หรื อเรี ย นร่ วม 112 โรงเรี ยน ใน 47 ส านัก งานเขต ซึ่ งอยู่ในความดู แลของส านัก การศึ ก ษาและ
ส านัก งานเขต โดยส านัก งานเขตที่ ไ ม่ มี โรงเรี ย นที่ เปิ ดสอนการศึ ก ษาพิ เศษ หรื อเรี ย นร่ วม มี 3
สานักงานเขต คือ สานักงานเขตบางรัก สานักงานเขตพญาไท และสานักงานเขตสัมพันธวงศ์
6.2. การศึกษาเฉพาะทางด้านกีฬาและดนตรี
- กีฬา เปิ ดสอนนักเรี ยนกีฬาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 จานวน 3 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนวิชูทิศ สานักงานเขตดินแดง โรงเรี ยนนาหลวงสานักงานเขต
ทุ่ งครุ และโรงเรี ย นวัด ทองสั ม ฤทธิ์ ส านัก งานเขตมี น บุ รี ซึ่ งอยู่ใ นความรั บ ผิ ดชอบของส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- ดนตรี เปิ ดสอนหลัก สู ต รเฉพาะทางดนตรี ส ากลส าหรั บ นั ก เรี ย นระดับ ชั้ น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ในโรงเรี ย นมัธ ยมประชานิ เวศน์ ส านัก งานเขตจตุ จ ัก ร และพัฒ นาทัก ษะ
ทางด้านดนตรี ให้โรงเรี ยนนาร่ อง จานวน 10 โรงเรี ยน ปัจจุบนั ขยายผล รวม 150 โรงเรี ยน
ภารกิ จ หลัก ของกรุ ง เทพมหานครต่ อ การจัด การศึ ก ษา คื อ การจัด การศึ ก ษาในระดับ
ประถมศึ ก ษา ส่ ว นการจัด การศึ ก ษาในระดับ ก่ อ นประถมศึ ก ษา โดยอาศัย แนวทางตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 10 พฤษภาคม 2531 ซึ่ งเห็ น ชอบในหลัก การเกี่ ย วกับ นโยบายการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ กก่ อนประถมศึ ก ษาของส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ งชาติ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กรุ งเทพมหานครได้จดั ขึ้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับมติ
คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบดาเนินการได้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 ซึ่ งกรุ งเทพมหานครจัดเป็ น
การเสริ มจากที่กระทรวงศึกษาธิ การดาเนิ นการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการขยายการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้แก่เยาวชนของไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติอนุ ม ัติเปิ ด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2.5.3. โครงสร้ างของการบริหารการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
การบริ หารจัดการศึกษาของกรุ งเทพมหานครนั้น ในส่ วนของการประถมศึกษาจัดในสาย
การบังคับบัญชา ซึ่ ง ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร ปลัดกรุ งเทพมหานครสานักงานเขต คือผูม้ ี
อานาจ และโรงเรี ยน ตามลาดับ โดยมีสานักการศึกษาเป็ นฝ่ ายอานวยการหรื อหน่วยงานที่ปรึ กษาใน
การส่ งเสริ มสนับสนุน และฝ่ ายการศึกษาทาหน้าที่เช่นเดียวกันในระดับสานักงานเขต ของ
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งแสดงเป็ นแผนภูมิได้ ดังนี้
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้ างการบริหารการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
คณะที่ปรึ กษา
ผูว้ า่ ฯ กทม.

ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานคร

สภากรุ งเทพมหานคร

ปลัดกรุ งเทพมหานคร
สานักอื่น ๆ

กลุ่มเขต (โซน)

สานักการศึกษา

สานักงานเขต

ศูนย์วชิ าการเขต

เครื อข่ายโรงเรี ยน

สภาเขต

ฝ่ ายการศึกษา

โรงเรี ยน

หน่วยงานหรื อส่ วนราชการ
องค์การที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อส่ งเสริ มระบบ

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มกรุ งเทพกลาง
1. พระนคร
11
2. ดุสิต
9
3. ป้อมปราบ
4
ศัตรู พา่ ย
4. สัมพันธวงศ์
3
5. ดินแดง
3
6. ห้วยขวาง
3
7. พญาไท
1
8. ราชเทวี
4
9. วังทองหลาง
3
รวม
41

กลุ่มกรุ งเทพใต้
1. ปทุมวัน
8
2. บางรัก
5
3. สาทร
2
4. บางคอแหลม
7
5. ยานนาวา
6
6. คลองเตย
4
7. วัฒนา
8
8. พระโขนง
4
9. สวนหลวง
8
10. บางนา
7
รวม
59

อนุกรรมการประสานงาน

ผช.ป.กทม.

รป.กทม.

รป.กทม.

รป.กทม.
รป.กทม.
ป.กทม.

หมายเหตุ ตัวเลข หมายถึง จานวนโรงเรี ยนของกรุ งเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขต
91

รวม

131

รวม

รวม
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กลุ่มกรุ งธนเหนือ
1. ธนบุรี
17
2. คลองสาน
8
3. จอมทอง
11
4. บางกอกใหญ่
6
5. บางกอกน้อย
15
6. บางพลัด
11
7. ตลิ่งชัน
16
8. ทวีวฒั นา
7

กลุ่มกรุ งเทพตะวันออก
1. บางกะปิ
11
2. สะพานสู ง
6
3. บึงกุ่ม
8
4. คันนายาว
2
5. ลาดกระบัง
20
6. มีนบุรี
13
7. หนองจอก
37
8. คลองสามวา
18
9. ประเวศ
16

รวม

กลุ่มกรุ งธนใต้
1. ภาษีเจริ ญ
2. บางแค
3. หนองแขม
4. บางขุนเทยี น
5. บางบอน
6. ราษฎร์บูรณะ
7. ทุ่งครุ

อนุกรรมการประสานงาน

ผช.ป.กทม.

รป.กทม.

กลุ่มกรุ งเทพเหนื อ
1. จตุจกั ร
7
2. บางซื่อ
7
3. ลาดพร้าว
6
4. หลักสี่
6
5. ดอนเมือง
6
6. สายไหม
9
7. บางเขน
5

คณะกรรมการการประสานการปฏิบตั ิงานของสานักงานเขต
(ป.กทม./รป.กทม./ผช.ป.กทม./ผอ.สานัก) กปข.

รป.กทม.

รผว.กทม.

ผว.กทม.

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้ างกลุ่มสานักงานเขต

70

13
12
6
16
9
6
8

26
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แผนภูมิที่ 4 ส่ วนราชการของสานักงานเขต
สภาเขต
ส่วนราชการ กทม.

สานักงานเขต
ส่วนราชการอื่น

ฝ่ ายปกครอง

งานสรรพากร (ถ้ามี)

ฝ่ ายทะเบียน

งานสัสดี

ฝ่ ายโยธา

งานเกษตร (ถ้ามี)

ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและสุขาภิบาล

งานปศุสตั ว์ (ถ้ามี)

ฝ่ ายรายได้

แรงงานเขต (ถ้ามี)

ฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

จัดหางาน (ถ้ามี)

ฝ่ ายการศึกษา
ฝ่ ายการคลัง
ฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ฝ่ ายเทศกิจ
โรงเรี ยน

สานักงานเขต มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและการควบคุมดูแล
โรงเรี ยน
ฝ่ ายการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุ รการ การเงิน บัญชี และพัสดุ จัดทา
ฎีกาเบิกจ่ายเงิ นประเภทต่าง ๆ การควบคุมจัดทาทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เก็บรักษารวบรวม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การที่ เกี่ ย วข้อ ง การปฏิ บ ัติ ตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา การกาหนดชื่ อโรงเรี ยน งานกิ จกรรมนักเรี ยนในสถานศึกษา ตรวจ
เยี่ยมโรงเรี ยน ร่ วมพิธีการและกิ จกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการเจ้าหน้าที่ ของ
ข้าราชการและลูกจ้างในโรงเรี ยนและในฝ่ ายการศึกษา การนิเทศการศึกษา ดาเนินงานศูนย์วิชาการ
เขต และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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แผนภูมิที่ 5 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนทีม่ ีรองผู้บริ หาร 1 คน

ผู้อานวยการสถานศึกษา
(ผู้อานวยการ)

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครื อข่ าย
ผู้ปกครอง

คณะกรรมการสภานักเรียน
รองผู้อานวยการ

การบริหารงานวิชาการ
- งานบริ หารวิชาการ
- งานแนะแนว
- งานกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
- งานส่ งเสริ มวิชาการ
- งานนิเทศการสอน
- งานวัดผลประเมินผล

-

การบริหารงานบุคคล

การบริหารงบประมาณ

งานปกครองทัว่ ไป
งานอาคารสถานที่
งานกิจกรรมนักเรี ยน
งานบุคลากร
งานสารสนเทศ
งานสวัสดิการ

- งานบริ การธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- ครุ ภณ
ั ฑ์

การบริหารงานทั่วไป
-

งานบริ การทัว่ ไป
งานโสตทัศนศึกษา
งานห้องสมุด
งานอนามัย
งานประชาสัมพันธ์
งานทุนการศึกษา
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แผนภูมิที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนทีม่ ีรองผู้บริ หารมากกว่ า 1 คน

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผู้อานวยการสถานศึกษา
(ผู้อานวยการ)
คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง

รองผู้อานวยการ

การบริหารงานวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสู ตร
- งานจัดการเรี ยนรู ้
- งานนิเทศภายใน
- งานสื่ อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
- งานพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้
- งานวัดผลประเมินผล
- งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
- งานพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน
- งานแนะแนว
- งานประกันคุณภาพ
- งานตามนโยบาย

การบริหารงานบุคคล
- งานปกครองทัว่ ไป
- งานบรรจุแต่งตั้ง
- งานวินยั บุคลากร
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานการลาและการ
ออกจากราชการ
- งานตามนโยบาย

สภานักเรี ยน

รองผู้อานวยการ

การบริหารงบประมาณ
-งานธุรการทัว่ ไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ-ครุ ภณ
ั ฑ์
- งานสาธารณู ปโภค
- งานตามนโยบาย

การบริหารงานทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานทะเบียน
- งานอาคารสถานที่และ
สิ่ งแวดล้อม
- งานโครงการอาหาร
กลางวัน
- งานอนามัย
- งานสหกรณ์
- งานสวัสดิการ
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานตามนโยบาย
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2.5.4. แผนปฏิบัติราชการของสานักการศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2558
ส านั ก การศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2558 ได้มี แ ผนปฏิ บ ัติ ร าชการในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน์ : “สานักการศึกษาเป็ นองค์กรหลักของกรุ งเทพมหานครในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็ นกลุ่มผูน้ าในประชาคมอาเซี ยน”
พันธกิจ
1. เป็ นองค์กรที่ ส่งเสริ ม สนับ สนุ นให้ส ถานศึ กษาบริ หารจัดการศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ มี
คุ ณ ภาพ มี คุ ณ ธรรม และความโปร่ งใส เพื่ อ ให้ ผู เ้ รี ย นมี คุ ณ ภาพและสามารถแข่ ง ขัน ได้ในเวที
ระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน
2. พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม ความรู ้ และ
ทัก ษะในการบริ ห าร การจัด การความรู ้ โ ดยเน้ น ความเป็ นเอกภาพด้านนโยบายและมี ค วาม
หลากหลายในการปฏิบตั ิ
3. จัดการศึกษาโดยให้สังคมมีส่วนร่ วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรเอกชน
อื่นๆ
4. กาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2558 ของสานักการศึกษา และนโยบายของผูบ้ ริ หาร
กรุ งเทพมหานครไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมภายใต้แผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ได้แก่ ประเด็ นยุทธศาสตร์ ที่ 3 มหานครสาหรับทุ กคนและประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริ หารจัดการ
2. เพื่อให้การดาเนิ นงานในภารกิ จที่สนับสนุ นการดาเนิ นงานในมิติที่ 2-4 สอดคล้องตาม
แผนพั ฒ นากรุ งเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559) ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นา
กรุ ง เทพมหานครให้ เป็ นมหานครแห่ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และมี เอกลัก ษณ์ ท างวัฒ นธรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริ หารจัดการเพื่อเป็ นต้นแบบด้านการบริ หารมหานคร
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3. เพื่อให้สานักการศึกษามีแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ประกอบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. 2558
เป้ าหมายหลัก
1. จัดบริ การการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง
2. จัดบริ การการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็ นกลุ่มผูน้ าในประชาคมอาเซี ยน
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงานด้าน
การศึกษา
ตัวชี้วดั
ก. ภารกิจเชิ งยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงานทีส่ นับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุ งเทพมหานคร
ประจาปี พ.ศ. 2558 (ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม.)
1. นักเรี ยนในโรงเรี ยนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร ได้รับการปลู กฝั งคุ ณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ 5 ประการ ตามหลักสู ตรโตไปไม่โกง
2. ร้ อยละของลู กเสื อ เนตรนารี และยุวกาชาดร่ วมกันทาความดี ต่อตนเอง ครอบครั ว
โรงเรี ยน ชุมชน สังคม
3. ร้อยละของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครศึกษาต่อในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
4. ร้อยละของนักเรี ยนที่ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนรู ้
5. ร้อยละของโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนสองภาษาหลักสู ตร ไทย-อังกฤษ ที่มี
คะแนนตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป
6. ร้ อยละของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษากรุ งเทพมหานครได้รับการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
7. ร้อยละของโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการสอนภาษามลายูที่มีนกั เรี ยนผ่านเกณฑ์
8. โรงเรี ยนในสังกัดกรุ งเทพมหานครจัดการเรี ยนการสอนอิสลามศึกษา
9. นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 438 โรงเรี ย น ได้รั บ การ
สนับสนุนส่ งเสริ มความพร้อมในการเรี ยนรู ้ตามรายการที่กาหนด 20 รายการ
10. จานวนโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาพิเศษ (เรี ยนร่ วม)
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ข. ภารกิจเชิ งยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงานที่สนับสนุ นแผนปฏิบัติราชการกรุ งเทพมหานคร
ประจาปี พ.ศ. 2558 (ตอบสนองแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี )
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนสังกัด กทม. มี กิจกรรมที่ พฒั นาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหาให้กบั นักเรี ยนโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ค. ภารกิจประจาที่หน่ วยงานดาเนินการเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการกรุ งเทพมหานคร
ประจาปี พ.ศ. 2558 และ/หรื อตอบสนองวิสัยทัศน์ ของหน่ วยงาน แบ่ งเป็ น
ภารกิจประจาตามแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร 12 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2559)
1. ร้อยละของโรงเรี ยนที่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้ อยละของส านัก งานเขตที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนในสั งกัดผ่าน
เกณฑ์
3. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฐมวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. จานวนเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
5. ร้ อยละของเด็ ก และเยาวชนในโรงเรี ย นสั งกัดกรุ ง เทพมหานครและนอกสั ง กัด
กรุ งเทพมหานคร มีสุขภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
6. ร้ อยละของนัก เรี ย นที่ บ าดเจ็บ และเสี ย ชี วิตจากเหตุ อุบ ัติ ภยั และความรุ น แรงใน
โรงเรี ยนลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้ได้นาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน
8. ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุ งข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตาม
เกณฑ์ประเมินผลที่กาหนด
9. ผลคะแนนการน ากระบวนการท างานตามภารกิ จ หลัก (Core Business) ของ
หน่วยงานที่ได้เสนอในรายงานการศึกษา/วิเคราะห์ฯ ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ภารกิจงานประจา
1. ร้อยละของโรงเรี ยนที่มีการใช้สื่อการเรี ยนรู ้
2. ร้อยละของโรงเรี ยนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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3. ร้อยละของโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อการศึกษาที่ได้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จ
ตามแผนที่กาหนด
4. ร้อยละของสานักงานเขตที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาผ่าน
เกณฑ์
5. ร้ อยละของข้าราชการครู ได้รับ การพัฒนาวิชาชี พ เฉพาะทางก่ อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับสู งขึ้น
6. ร้ อยละของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษากรุ งเทพมหานครที่ ผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ให้มีวทิ ยฐานะชานาญการ
7. ร้อยละของข้าราชการกรุ งเทพมหานครสานักการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานด้านพัสดุได้รับ
การอบรม
จ. ภารกิจสนับสนุนมิติที่ 2-4
1. ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
2. ร้อยละความสาเร็ จของการดาเนินโครงการให้บริ การที่ดีที่สุด (Best Service)
3. ร้อยละความสาเร็ จของการดาเนินการจัดการความรู ้ในหน่วยงาน
4. ร้อยละความสาเร็ จของการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานด้วยระบบ Lean
5. ระดับความสาเร็ จของการจัดทาระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
6. ร้อยละของความสาเร็ จของการก่อหนี้ผกู พัน
7. ร้อยละของความสาเร็ จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
8. คะแนนความสาเร็ จของการจัดทางบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
9. คะแนนความส าเร็ จ ของการจัด ท ารายงานบัญ ชี มู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น ประจ าปี 2557
ทันเวลาและถูกต้อง
10. ระดับความสาเร็ จของการดาเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
11. ระดับความสาเร็ จในการแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน/ผูร้ ับบริ การ
12. ร้อยละของความมีประสิ ทธิ ภาพในการตรวจสอบหรื อแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับ
การทุจริ ตประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
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13. ร้อยละของจานวนเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงานลดลง
2.5.5. ยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2558
สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2558:11-14) ได้มียุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา ใน
ประเด็นยุท ธศาสตร์ ที่ 3 มหานครส าหรับทุ กคน และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 การบริ หารจัดการ
ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 มหานครสาหรับทุกคน
1.1. สถานการณ์ และการประเมิน
สานักการศึกษากรุ งเทพมหานครมีหน้าที่ในการสนับสนุ นส่ งเสริ มการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่ งนอกจากการสนับสนุนให้จดั การศึกษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
คุณภาพ มีผลการประเมินที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับนานาชาติแล้ว ยังต้องสนับสนุ นให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของกระแสสังคมโลกได้อย่างมัน่ ใจ พร้ อมเข้าสู่ สังคมอาเซี ยนได้
อย่างภาคภูมิ และสนับสนุ นให้ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายช่วยสนับสนุ นให้เกิดการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ดความหลากหลายต่อเนื่ อง ร่ วมสร้ างประสบการณ์ ตรงเปิ ดโอกาสให้เด็กไทยได้
เรี ยนรู ้และปฏิ บตั ิจริ ง และเมื่อวิเคราะห์บริ บทในด้านต่างๆ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาซึ่ งเป็ นจุดอ่อน และอุปสรรค ได้แก่ การวางแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมยังไม่ชดั เจน
ทาให้เกิ ดความซ้ าซ้อนการประสานระหว่างส านักการศึ กษา สานักงานเขตและโรงเรี ยนมี ความ
ล่ าช้าโครงสร้ างในการบริ ห ารงานไม่ เอื้ อต่ อการปฏิ บ ัติง าน บุ ค ลากรมี ก ารโยกย้ายการแต่ ง ตั้ง
ผูบ้ ริ ห ารและบุ คลากรทางการศึ ก ษาล่ าช้า รวมถึ งการขาดการวิจยั เพื่ อพัฒ นาทางการศึ ก ษา/การ
ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง ข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญที่ปฏิบตั ิงานด้าน
การสนับสนุนการจัดการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพน้อย
ส่ วนปั จจัยตัวแปรที่ส่งผลทางบวกนั้นพบว่า บุคลากรมีความรู ้ความสามารถและมีความ
รับผิดชอบสู งและมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งจากหน่ วยงานภายในและหน่ วยงาน
ภายนอก มีงบประมาณสนับสนุ นในการดาเนิ นงานด้านการศึกษาเพียงพอ และมีโรงเรี ยนในสังกัด
ให้บริ การด้านการศึกษาครอบคลุมพื้นที่กรุ งเทพมหานคร รวมถึงมีโอกาสในการได้รับความร่ วมมือ
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สนับสนุ นจากภาคเอกชนทุกภาคส่ วน มีนโยบายด้านการศึกษาชัดเจนเอื้อต่อการจัดการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานคร และมีโอกาสปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับบริ หารจัดการ
1.2. พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและตัวชี้วดั
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ มีคุณภาพ
2. พัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา ในด้านคุณวุฒิ คุณธรรมความรู ้
และทักษะในการบริ หาร การจัดการความรู ้ โดยเน้นความเป็ นเอกภาพด้านนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบตั ิ
3. จัดการศึกษาโดยให้สังคมมีส่วนร่ วม ทั้งของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน และองค์กร
เอกชนอื่นๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาการจัดบริ การทางการศึกษาให้กบั เด็กและเยาวชน
3. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
เป้ าหมาย
1. จัดบริ การการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง
2. จัดบริ การการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็ นกลุ่มผูน้ าประชาคมอาเซี ยน
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการศึกษา
1.3. แนวทางการพัฒนา
1. สานักการศึกษาได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้ นฐานและปฐมวัยให้ก ับ นัก เรี ยนทุ กคนอย่างทัว่ ถึ ง ส่ งเสริ ม กิ จกรรมที่ พ ฒ
ั นากระบวนการคิ ด
วิ เคราะห์ แ ละการแก้ปั ญ หา ให้ นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพดี มี ค วามปลอดภัย ได้รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
หน่ วยงานจากทุ กภาคส่ วน รวมถึ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั ครู บุ คลากรและผูเ้ กี่ ยวข้องในการจัด
การศึกษา
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ด้ วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้
1) พัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ เพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต (ประเด็นยุทธศาสตร์ ตาม
นโยบาย ผว.กทม.)
2) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (ประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามนโยบาย ผว.กทม.)
3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
4) สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่ วน
5)เร่ งรั ดการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพกายของเด็ ก และเยาวชน ในโรงเรี ยนทั้งในและนอก
สังกัดกรุ งเทพมหานคร
6) เสริ มสร้างความปลอดภัยในโรงเรี ยน
7) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุ งเทพมหานคร
8) ส่ ง เสริ ม การจัด กิ จ กรรมที่ พ ัฒ นาทัก ษะกระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ และการ
แก้ปัญหา (ตอบสนองแผนพัฒนาฯ 20 ปี )
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 การบริหารจัดการ
2.1. สถานการณ์และการประเมิน
สานัก การศึก ษาในฐานที่ เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งในสั งกัดกรุ งเทพมหานครที่ มีเป้ าหมาย
ร่ วมกันในการดาเนิ นงานโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการซึ่ งมีเป้ าหมาย
ในปี พ.ศ.2575 ให้กรุ งเทพมหานครมีระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริ การที่ ทนั สมัย และถู กต้องแก่
ประชาชน เพิม่ ความสะดวกในการติดต่อแก่ประชาชน และลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงานซึ่ ง
เมื่อวิเคราะห์บริ บทในด้านต่างๆ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาซึ่ งเป็ นจุดอ่อนและ
อุปสรรค ได้แก่ การขาดเครื่ องมือเครื่ องใช้สานักงานที่ไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัยจึงไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีต่างๆ ที่อานวยการการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ขาดการนาเทคโนโลยีมาช่ วยในการ
สนับสนุ นการทางานของบุคลากรส่ วนปั จจัยทางบวกที่เป็ นจุดแข็งและโอกาส ได้แก่ การมีสื่อการ
เรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยนในสังกัดอย่างเพียงพอ และมีสารสนเทศทางการศึกษาในการบริ หารจัดการ
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2.2. พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายและตัวชี้วดั
พันธกิจ
1. บริ หารการจั ด การศึ ก ษาให้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ บริ บทของ
กรุ งเทพมหานคร และความต้องการของประชาชน
2. ส่ งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
2. พัฒนาการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
เป้ าหมาย
1. สานักการศึกษาเป็ นองค์กรที่จดั บริ การการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
2. สานักการศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพมาใช้ในการสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงาน
2.3. แนวทางการพัฒนา
สานักการศึ กษานาเทคโนโลยีมาประยุก ต์ใช้ก ับ กระบวนงานในภารกิ จหลัก ของ
หน่ วยงาน (Core Business) ให้รวดเร็ วขึ้น มีระบบการจัดเก็บข้อมูลในการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และปรั บ ปรุ งพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานให้ เป็ นไปตามแนวทางการด าเนิ นงานของ
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งเป็ นแนวทางเดี ย วกัน กับ ทุ ก หน่ วยงานในสั ง กัด เพื่ อ ให้ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารได้รับ
ข่าวสารด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
ด้ วยมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี้
1) เพิ่มระบบสารสนเทศและ/หรื อระบบภู มิสารสนเทศเพื่อบริ การประชาชน หรื อ
หน่วยงานภาครัฐ
2) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนผูบ้ ริ หาร (EIS) ของแต่ละหน่วยงานและ/หรื อ
กลุ่มภารกิจ
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นอกจากนี้ ยงั มีกลยุทธ์ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556-2559) ดังนี้
1) ดาเนินการให้บริ การทุกรู ปแบบอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม
2) ขยายช่องทางการบริ การให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานบริ การที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3) พัฒนาแหล่งข้อมูลที่เป็ นองค์ความรู ้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4) ศึกษาเทคนิคและวิธีการบริ หารจัดการเพื่อนามาปรับใช้ในการบริ หารจัดการของ
กรุ งเทพมหานคร
5) เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการของหน่ วยงานตามหลักธรร
มาภิบาล
6) พัฒ นาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามแผนงบประมาณประจ าปี ให้ ร วดเร็ ว เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงิน
7) พัฒนาการจัดทางบการเงินของกรุ งเทพมหานคร
8) จัดให้มีระบบร้องเรี ยนหรื อรับเรื่ องราวร้องทุกข์และการแจ้งกลับแก่ผรู ้ ้องเรี ยน
2.6. การจัดการด้ านการศึกษาของสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
การจัดการศึ ก ษาของส านัก งานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมแล้วมี ก าร
จัดการตามนโยบายของสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร คือสนับสนุ นสถานศึกษาให้มีการจัด
การศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ใน
เวทีระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซี ยน โดยการพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม ความรู ้โดยเน้นความเป็ นเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายใน
การปฏิ บตั ิ มีการจัดการศึกษาโดยให้สังคมมี ส่ วนร่ วม พร้ อมทั้งกาหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในทุ ก ระดับ ดังบทสรุ ป ของผู บ้ ริ ห ารฝ่ ายการศึ ก ษา สั ง กัด
สานักงานเขต กรุ งเทพมหานคร ที่วา่ ขั้นตอน วิธีการ ในการปฏิบตั ิงานฝ่ ายการศึกษา ตั้งแต่เริ่ มต้น
จนถึ งสิ้ นสุ ดกระบวนการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเลื อกกาหนดแนวทางและวิธีการในการเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้ ประกอบด้วย
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1. กระบวนการหลั ก (กระบวนการที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ) จ านวน 9 กระบวนการ ซึ่ งมี
กระบวนการด้านบริ หารวิชาการจานวน 8 กระบวนการ และกระบวนการจัดการศึกษาภาคบังคับอีก
1 กระบวนการ
2. กระบวนการสนับสนุน ซึ่ งมีจานวน 15 กระบวนการ ประกอบด้วยกระบวนการด้านการ
บริ หารงบประมาณ 3 กระบวนการ กระบวนการด้านการบริ หารบุคคล มีจานวน 10 กระบวนการ
อีกทั้งกระบวนการบริ หารงานในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยน มีจานวน 4 กระบวนการ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์
การวิ จ ัย ผู ้วิ จ ัย จึ ง ขออธิ บ ายเฉพาะกระบวนการในด้ า นการบริ หารงานวิ ช าการ จ านวน 8
กระบวนการ และกระบวนการจัดการศึกษาภาคบังคับ 1 กระบวนการ ดังนี้
2.6.1. กระบวนการด้ านการบริหารงานวิชาการ
กระบวนการในด้านการบริ หารวิชาการนั้น เป็ นการดาเนินการโดยผสมผสานทรัพยากรใน
การจัดกิ จกรรมและประสบการณ์ เรี ยนรู ้ ทุกด้านให้แก่นักเรี ยน เพื่อให้มีการจัดการเรี ยนรู ้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะชีวิต และเป็ นคนดี ดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุ ข ซึ่ งถือว่าเป็ นหัวใจในการบริ หารงาน โดยมุ่งสู่ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ การ
บริ หารงานวิชาการ รวมถึงการดาเนิ นการจัดการเกี่ยวกับหลักสู ตร ตลอดจนถึงการประชุ มอบรม
ทางวิชาการ
1. การจัดกระทาแผนราชการประจาปี โดยเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปั ญหา การกรอก
ข้อมู ลเป้ าประสงค์และกลยุท ธ์ การสรุ ป/ รวบรวมข้อมู ลและรายงานต่อคณะกรรมการประเมิ น
ได้แก่ ด้านตัวชี้ วดั ด้านคุ ณภาพการบริ การและด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน จน
สรุ ปเป็ นผลการปฏิบตั ิราชการประจาปี
2. การจัดทาข้อมู ลสารสนเทศทางการศึกษา โดยเริ่ มตั้งแต่การสารวจและจัดทาทะเบี ยน
รวบรวม/ บันทาข้อมูลระบบผ่านระบบเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ EMIS และสิ้ นสุ ดที่การนาข้อมูล
ไปใช้ในการบริ หาร
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3. การจัดทาแผนงานวิชาการ โดยเริ่ มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการ การให้ความรู ้ ใน
การจัดทาแผนงาน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การรายงานผล และสิ้ นสุ ดที่การมีแผนงานวิชาการที่
สมบูรณ์
4. การตรวดสอบ ทบทวน พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา โดยเริ่ มตั้งแต่การจัดทาโครงการ
ขออนุ ม ัติ เงิ น งวดส่ ง ใยการคลัง จัด ท าค าสั่ ง ประชุ ม คณะกรรมการก าหนดกรอบแนวทาง
ตรวจสอบ/ ทบทวนพัฒนาหลักสู ตร และสิ้ นสุ ดที่การรายงานผลการดาเนินการส่ งสานักการศึกษา
5. การนิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส าคัญ โดยเริ่ ม ตั้งแต่ก ารประชุ ม
ชี้แจงเพื่อสร้างความตระหนัก ศึกษาสภาพปั ญหา จัดทาคาสั่ง กาหนดกรอบการดาเนิ นการนิ เทศ/
ตรวจสอบการจัดการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน และสิ้ นสุ ดที่การสรุ ป รวบรวม/ รายงาน
6. การพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการเขตฯ โดยเริ่ มตั้งแต่การจัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิจาก
ผูอ้ านวยการเขตฯ การขออนุมตั ิเงินประจางวด การประชุมคณะกรรมการ การจัดการอบรม และ
สิ้ นสุ ดที่การประเมินผลโครงการ
7. การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาผลิ ต สื่ อ การเรี ย นรู ้ โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารจัด ท า
โครงการเพื่ อขออนุ มตั ิจากผูอ้ านวยการเขตฯ การขออนุ มตั ิเงินประจางวด การแจ้งรายละเอียด
โครงการให้โรงเรี ยนรับทราบ การดาเนินการผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ การคัดเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ สิ้ นสุ ด
ที่การจัดทารายงานการผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้
2.6.2. การจั ด การศึ ก ษาภาคบั งคั บ เป็ นการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ประชากรวัย เรี ย น เพื่ อ วาง
แผนการรับนักเรี ยน การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของฝ่ ายการศึกษา
ซึ่ งต้องมีหน้าที่แจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545 โดยการดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลประชากรวัยเรี ยนจากทะเบียนราษฎร์ จัดทาบัญชีรายชื่อเด็ก
ก่อนอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับล่วงหน้า 1 ปี ประกาศแจ้งเด็กไปยังผูป้ กครองนักเรี ยนและ
สถานศึกษาในพื้นที่เขตเพื่อเตรี ยมการรับเด็กเข้าเรี ยนตามเกณฑ์
1. การแจ้งเด็กเข้าเรี ยนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยเริ่ มตั้งแต่การประสานขอรายชื่ อ
เด็กในพื้นที่จากฝ่ ายทะเบียน พิมพ์/ ส่ งหนังสื อแจ้งเด็กเข้าเรี ยนถึ งผูป้ กครอง รับแจ้งเด็กนอกพื้นที่
เขต ออกแบบสารวจ ปศ.04 ให้ผปู ้ กครองนาส่ งโรงเรี ยนนอกพื้นที่เขต รวบรวมข้อมูล/ สรุ ปข้อมูล/
รายงาน ผอ.เขต/ จัดเก็บเอสาร และสิ้ นสุ ดที่การสรุ ปยอดการรับแจ้งเด็กเข้าเรี ยนประจาปี

7 วัน

งบประมาณ

2 คน

7 คน

2 คน

3 วัน

ตลอดปี

2 คน

คน

7 วัน

จานวนวัน

จานวน

ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

โรงเรียน

ผลการปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี

สรุ ป/รวบรวมข้อมูลและ
รายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการผูต้ รวจ
ประเมิน 3 คณะ

กรอกข้อมูล เป้ าประสงค์
และกลยุทธ์

วิเคราะห์สภาพปั ญหา
ประเด็นยุทธศาสตร์

เริ่ ม

ฝ่ ายการศึกษา

หน่ วยงาน
ฝ่ ายการศึกษา

ประจาปี

ตัวชี้วดั ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี

คุณภาพการบริ การของ
ฝ่ ายการศึกษา

มาตรฐานการให้ บริการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
แผนปฏิบัตริ าชการ

1. แผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี
2. แผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร
ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1
3. แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี

ผู้อานวยการเขต

1. กระบวนงาน การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

การพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

ในการทางาน

สภาพแวดล้ อม
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แผนภูมิที่ 7 กระบวนการด้ านการบริหารงานวิชาการและการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 กระบวนการ

3 คน

3 คน

4 คน

15 วัน

15 วัน

ละ1 คน)

(ระดับชั้น

7 วัน

30 วัน

3 คน

15 วัน

6-9 คน

จานวนคน

จานวนวัน

ระบบเครื อข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ EMIS

รวบนวม/บันทึก
ข้อมูลลงระบบ

สารวจและจัดทา
ทะเบียน

เริ่ ม

โรงเรียน

ผู้อานวยการเขต

นาข้อมูลไปใช้ใน
การบริ หาร

กากับ/ติดตาม
ตรวจสอบ

แจ้งการปรับปรุ ง
แก้ไขข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น

ใช่
เสนอตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง

ไม่ใช่

พรบ.ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 2540

ฝ่ ายการศึกษา

หน่ วยงาน

2. กระบวนงานจัดทาข้ อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

สานักการศึกษา
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จานวนคน

2 คน

30-800 คน
(ตามจานวน
ครู ในเขต)

2 คน

2 คน

จานวนวัน

15 วัน

15 วัน

15 วัน

7 วัน

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ

โรงเรียน

แผนงานวิชาการ

ตรวจสอบ/ติดตาม
ประเมินผล

จัดทาแผนงานวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

เริ่ ม

ฝ่ ายการศึกษา

หน่ วยงาน

3. กระบวนการจัดทาแผนงานวิชาการ

เสนอ ผอ.เขต
ลงสนาม

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) พ.ศ.
2545

ผู้อานวยการเขต

สานักการศึกษา
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จานวนคน

1 คน

1 คน

2 คน

30-800 คน
หรื อ
(ครู ทุกคนในเขต)

1 คน

จานวนวัน

35 วัน

7 วัน

1 วัน

20 วัน

15 วัน

ตรวจสอบ/ทบทวน
พัฒนาหลักสู ตร

หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551

โรงเรียน

รายงานผลการ
ดาเนินการส่ง สนศ.

ประชุมคณะกรรมการ
กาหนดกรอบแนวทาง

จัดทาคาสั่ง

ขออนุมตั ิเงินงวดส่ ง
ฝ่ ายการคลัง

จัดทาโครงการ

เริ่ ม

ฝ่ ายการศึกษา

หน่ วยงาน

เสนอ ผอ.เขต
ลงนาม

ผู้อานวยการเขต

4. กระบวนงานตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขออนุมตั ิเงินงวด
ส่ งสานักงบประมาณ

ฝ่ ายการคลัง
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จานวนคน

2 คน

2-30 คน
(ตามจาจวน
โรงเรี ยน)

2 คน

2 คน

30-800 คน
(ตามจานวนครู
ในเขต)

2 คน

จานวนวัน

15 วัน

15 วัน

15 วัน

15 วัน

200 วัน
(1 ปี การศึกษา)

30 วัน

จัดการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน

ศึกษาสภาพปั ญหา

โรงเรียน

สรุ ป
รวบรวม/รายงาน

นิเทศ/ตรวจสอบ

กาหนดกรอบการดาเนินงาน

จัดทาคาสั่ง

ลงนามอนุมตั ิ
ข้อเท็จจริ ง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2)
พ.ศ. 2545

เริ่ ม
ประชุมชี้แจง
เพื่อสร้างความตระหนัก

ผู้อานวยการเขต

ฝ่ ายการศึกษา

หน่ วยงาน

5. กระบวนงานนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

สานักการศึกษา
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จานวนคน

1 คน

2 คน

100 คนขึ้นไป
หรื อ
ตามจานวน
ครู ในเขต

1 คน

จานวนวัน

35 วัน

15 วัน

2 วัน

15 วัน

ข้อมูลความต้องการอบรม
ของโรงเรี ยน

โรงเรียน

ประเมินผล

ดาเนินการอบรม
ให้ความรู ้แก่ครู

ประชุมคณะกรรมการ

ขออนุมตั ิเงินงวด
ส่ งฝ่ ายการคลัง

จัดทาโครงการ

เริ่ ม

ฝ่ ายการศึกษา

หน่ วยงาน

6. กระบวนงานพัฒนาคุณภาพศูนย์ วชิ าการเขต

เสนอผอ.เขต
ลงนาม

ผู้อานวยการเขต

ขออนุมตั ิเงินงวด
ส่ งสานักงบประมาณ

ฝ่ ายการคลัง
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จานวนคน

1 คน

1 คน

30-800 คน
หรื อ
ครู ทุกคนในเขต

3-4 คน

1 คน

จานวนวัน

40 วัน

2 วัน

15 วัน

15 วัน

15 วัน

คัดเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้

ดาเนินการผลิต
สื่ อการเรี ยนรู ้

แนวทางการดาเนินการ
ตามโครงการ สนศ.

โรงเรียน

รายงานผลผลิต
สื่ อ

ส่ งผลการคัดเลือกสื่ อ
การเรี ยนรู ้ให้ สนศ.

แจ้งรายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ

ขออนุมตั ิเงินงวด
ส่ งฝ่ ายการคลัง

จัดทาโครงการ

เริ่ ม

ฝ่ ายการศึกษา

หน่ วยงาน

เสนอผอ.เขต
ลงนาม

ผู้อานวยการเขต

7. กระบวนงานส่ งเสริสนับสนุนให้ สถานศึกษาผลิตสื่ อการเรี ยนรู้

ขออนุมตั ิเงินงวด
ส่ งสานักงบประมาณ

ฝ่ ายการคลัง
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5 คน

2 วัน

1 คน

แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก/
ประกาศผล

2 คน

7 วัน

4 วัน

ประกาศรับสมัครสอบ

1 คน

ครู ปฏิบตั ิงานด้านการ
สอนภาษาต่างประเทศ
ในโรงเรี ยน

จัดทาเรื่ องขออนุมตั ิตวั บุคคล

ขออนุมตั ิเงินงวด
ส่ งฝ่ ายการคลัง

จัดทาโครงการ

เริ่ ม

ฝ่ ายการศึกษา

25 วัน

1. คาสั่งกรุ งเทพมหานครที่
568/2550 ลว. 22 ส.ค. 50
2. ระเบียบกรุ งเทพมหานคร
ว่าด้วยค่าตอบแทน
บุคคลภายนอก

โรงเรียน

จานวนคน

จานวนวัน

หน่ วยงาน

เสนอผอ.เขต
ลงนาม

ผู้อานวยการเขต

8. กระบวนงานคัดเลือกครู สอนภาษาต่ างประเทศให้ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสั งกัดกรุ งเทพมหานคร

ขออนุมตั ิเงินงวด
ส่ งสานักงบประมาณ

ฝ่ ายการคลัง
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จานวนคน

2 คน

1 คน

2 คน

2 คน

1 คน

จานวนวัน

3 วัน

10 วัน

7 วัน

7 วัน

3 วัน

รวบรวมข้อมูล/ สรุ ปข้อมูล/
รายงาน ผอ.เขต/
จัดเก็บเอกสาร

สรุ ปยอดรับนักเรี ยน
ส่ งฝ่ ายการศึกษา

ยอดการรับแจ้งเด็ก
เข้าเรี ยนประจาปี

รับแจ้งเด็กนอกพื้นที่เขต ออกแบบ
สารวจ ปศ.04 ให้ผปู ้ กครองนาส่ง
โรงเรี ยนนอกพื้นที่เขต

พิมพ์/ส่ งหนังสื อแจ้งเด็ก
เข้าเรี ยนถึงผูป้ กครอง

ประสานขอรายชื่อเด็กในพื้นที่
จากฝ่ ายทะเบียน

เริ่ ม

ฝ่ ายการศึกษา

รับแจ้งเด็กในพื้นที่
ที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยน

โรงเรียน

หน่ วยงาน

รับทราบ

ผู้อานวยการเขต

9. กระบวนงานแจ้ งเด็กเข้ าเรียนตามเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ

กรอกแบบ ปศ.05/
เอกสารแนบท้าย
ส่ งคืนฝ่ ายการศึกษา

โรงเรียนนอกพื้นทีเ่ ขต
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2.7. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานวิชาการ เพื่อเป็ นแนวคิดในการทางา
วิจยั ดังนี้
สิ ริจิต หอจันทึก (2550:บทขัดย่อ) ได้ศึกษาการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลในนครเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลนครเชี ยงใหม่ ได้มีการปฏิ บตั ิงานด้านหลักสู ตร และการนาหลักสู ตรไปใช้ การวางแผน
การวัดผลและประเมินผล การนิ เทศการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการสอน วัสดุ
ประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน และงานห้องสมุ ด แต่เมื่ อพิจารณาเป็ นรายประเด็ น
กิจกรรมที่ปฏิ บตั ิคือ ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางเพื่อกาหนดเป้ าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
วางแผนโดยค านึ งถึ งความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค ลกร ก าหนดปฏิ ทิ น ปฏิ บ ัติ งานในการวัดผล
ประเมิ นผล จัดประชุ มเชิ งปฏิ บ ตั ิ การเกี่ ยวกับ การพัฒ นาการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ใช้สื่ อให้
เหมาะสมกับ เนื้ อหาวิช า กระตุ ้นให้ ผูเ้ รี ย นเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ห้ องสมุ ด ส าหรั บ กิ จกรรม
บางส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ คื อ น าเทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการวัด ผลประเมิ น ผล ให้ ค รู มี ส่ ว นร่ ว ม
ประเมินผลการนิ เทศ สารวจความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนการสอน บันทึ กผลการใช้สื่อการเรี ยนการสอน และเชิ ญวิทยากรท้องถิ่ นมาให้
ความรู ้แก่นกั เรี ยน
มยุรี สมใจ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริ หารงานวิชาการสู่ เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ กลุ่มโรงเรี ยนปง 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การ
บริ หารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ การวิจยั
เพื่ อพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา การนิ เทศการศึ ก ษา การพัฒ นาระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยใช้การจัดการบริ หารงานวิชาการที่มีการวางแผน การจัดองค์กร การนาองค์กร
การควบคุ ม ทุ กกิ จกรรมเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา กลุ่ ม
โรงเรี ยนได้มีการจัดทาโครงสร้ างหลักสู ตรและสาระต่าง ๆ ในหลักสู ตรสถานศึกษาโดยมี ความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของกลุ่มโรงเรี ยน ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้น้ นั กลุ่มโรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามสาระ
หน่ วยการเรี ย นรู ้ โ ดยเน้ น ผู ้เรี ย นเป็ นส าคัญ นอกจากนั้ น ในด้า นการวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพ
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การศึกษา ได้มีการส่ งเสริ มให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ และวิจยั เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการเรี ยนรู ้ ในแต่ละ
กลุ่มสาระ ในส่ วนของการนิ เทศการศึกษา มีการดาเนิ นการนิ เทศงานวิชาการและการเรี ยนสอน
อย่างต่อเนื่ องในรู ปแบบที่ หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึ กษา และในด้านของการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทางกลุ่มได้มีการจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเช่นกัน สาหรับปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารงาน
วิช าการสู่ เกณฑ์ ม าตรฐานชาติ ในหลาย ๆ ด้าน เช่ น งบประมาณไม่ เพี ย งพอในการบริ ห ารงาน
วิชาการ มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เช่ น คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ และไม่ทนั สมัย จานวนครู
ไม่ครบชั้น ไม่ครบสาระกลุ่มวิชาในหลักสู ตร ครู ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และขาดความรู ้เรื่ อง
การวิเคราะห์วิจยั อีกทั้งขาดความรู ้ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานชาติ เพราะมีภาระงานอื่นมากทา
ให้ ข าดการศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ตัวนัก เรี ยน เนื่ องจากนัก เรี ยนเป็ นชาวเขา พื้ น ฐานทางครอบครั วของ
นักเรี ยนแตกต่างกัน พัฒนาด้านการอ่าน เขียน เป็ นไปด้วยความล่าช้า จึ่งส่ งผลให้ไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ทาให้ครู ขาดขวัญและกาลังใจในการทางานเพราะเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขาด
บุคลากร งบประมาณ
อนุ ยา อินทร์ มงั่ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของ
ข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า สภาพการ
บริ หารงานวิชาการของข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
จตุ จ ัก ร กรุ ง เทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ น้อ ย การศึ ก ษาในส านัก งานเขตจตุ จกั ร
กรุ งเทพมหานคร ที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .05
วัฒนา โรจน์เจริ ญชัย (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริ หารงานวิชาการโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานของสถานศึกษาในกลุ่มเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารหลักสู ตรมีการปฏิ บตั ิและเป็ นจริ งในระดับมาก คือ มีการ
จัดทาแผนงานการบริ หารหลักสู ตรโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม มีการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้ทนั
ต่อความเปลี่ ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่ น สาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
พบว่า มีการปฏิบตั ิและเป็ นจริ งในระดับมากคือ มีแผนงานการจัดการเรี ยนการสอนที่มาจากการมี
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ส่ วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสื่อนวัตกรรมที่ทนั สมัยประกอบการสอน มี
เอกสารหลักฐานร่ องรอยการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนตรวจสอบได้ ส่ วนการวัดและประเมินผล พบว่า มี
การปฏิบตั ิและเป็ นจริ งในระดับมาก คือ มีแผนงานโครงการในการวัดและประเมินผลการศึกษา มี
ระเบียบการวัดและประเมินผลที่มาจากการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการหลายฝ่ าย มีเอกสารการ
วัดและประเมินผลที่เป็ นปัจจุบนั และตรวจสอบได้ ในขณะที่ การนิ เทศในสถานศึกษา พบว่า มีการ
ปฏิ บตั ิและเป็ นจริ งอยูใ่ นระดับมาก คือ มีแผนการนิ เทศภายในสถานศึกษาที่มาจากการมีส่วนร่ วม
ของคณะกรรมการหลายฝ่ าย มีการวัดและประเมินผลการนิ เทศภายในสถานศึกษาและนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุ งงานต่อไป เช่นเดียวกันกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า
มีการปฏิบตั ิและเป็ นจริ งในระดับมาก คือ มีการประชุ มวางแผนงานโครงการ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีรายงาน
การประเมินตนเองเสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด สาหรับปั ญหา พบว่า ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญ
ในการจัดประชุ มวางแผนการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดการมีส่วนร่ วม
ผูบ้ ริ หารไม่ส่งเสริ มการวิจยั ในชั้นเรี ยน สถานศึกษาขาดการติดตามและประเมินผลการจัดการเรี ยน
การสอนอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ข้อ เสนอแนะ คื อ ควรมี ก ารจัดประชุ ม วางแผนการปฏิ บ ัติ งานโดยให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่ วมในการเสนอความคิดเห็น ส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั ใน
ชั้นเรี ยน พัฒนาสื่ อนวัตกรรมที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และมี
การนิเทศอย่างต่อเนื่อง
โอภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริ หารงานวิชาการกับประสิ ทธิ ผลของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า
การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ พรรณบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ การพัฒนาหลักสู ตรและสถานศึ กษา การพัฒนาระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา การวัด ผลประเมิ น ผลและเที ย บโอนผลการเรี ย น การพัฒ นาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาการนิ เทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒน า
แหล่ งเรี ยนรู ้ การวิจยั เพื่ อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา การส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ชุมชน การ
ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื่นๆ ที่จดั
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การศึ ก ษา และการประสานความร่ วมมื อในการพัฒ นาวิช าการกับ สถานศึ ก ษาและองค์ก รอื่ น ๆ
ตามลาดับ ประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มากโดยเรี ยงล าดับ ค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อัตราการ
ลาออกกลางคันของนักเรี ยน คุ ณ ภาพโดยทัว่ ไป การขาดงาน ความพึ งพอใจในการท างาน และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตามลาดับ การบริ หารงานวิชาการผูบ้ ริ หารสถานศึกษา กับประสิ ทธิ ผล
ของสถานศึกษา เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ รี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุ พรรณบุรีเขต
2 มีความสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศุทธิ นี สวรรณศร (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดาเนิ นงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ ในการดาเนิ นงาน
วิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 36 ผูบ้ ริ หารได้
กาหนดโครงสร้ างหลักสู ตรในด้านเนื้ อหาและเวลาเรี ยน วางแผนการใช้แหล่ งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน
เน้นให้ครู เห็นความสาคัญของการใช้สื่อ วัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
ส่ วนปั ญหาที่พบมีผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนน้อยได้เสนอไว้ดงั นี้ หลักสู ตรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุ งบ่อยครั้ ง โรงเรี ยนไม่ได้ทาทะเบี ยนแหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ งบประมาณในการผลิ ต สื่ อการสอนน้อยเกิ น ไป การวัดผลประเมิ น ผลไม่ ชัดเจน โดยมี
ข้อเสนอแนะว่าควรประชุ ม ชี้ แจง ทาความเข้าใจหลัก สู ตรให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน ควรจัด
งบประมาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ควรจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่ อการเรี ยนการ
สอนให้เพียงพอ ควรอบรมครู เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
ทรงศัก ดิ์ สิ ง หนสาย (2556:บทคัด ย่อ ) ได้ศึ ก ษาการด าเนิ น งานวิช าการของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาในศูนย์พฒั นาคุณภาพการศึกษาม่อนปิ่ น อาเภอฝาง จังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั สรุ ป
ได้วา่ ด้านการบริ หารจัดการและพัฒนาหลักสู ตร พบว่า โดยภาพรวมมีการดาเนิ นงานอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีการจัดประชุ มชี้ แจงให้ครู เข้าใจหลักการจัดทาหลักสู ตร จุดมุ่งหมายและโครงสร้างของ
หลักสู ตรปั ญหาที่พบคือ ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญในการจัดทาหลักสู ตรที่ตอบสนองตามความ
ต้องการของผูเ้ รี ย นและท้องถิ่ น ขาดการให้ ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเพื่ อให้ มี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นา
หลัก สู ต รแก่ ชุ ม ชน ส่ ว นข้อ เสนอแนะที่ ส าคัญ คื อ ผู บ้ ริ ห ารควรให้ ค วามส าคัญ ในการจัด ท า
หลัก สู ต รที่ ต อบสนองความต้อ งการของผู เ้ รี ย นและท้อ งถิ่ น ให้ มี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานกับ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแ้ ทนชุ มชนเพื่อให้ความเห็ นในการพัฒนาหลักสู ตร ด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า โดยภาพรวมมีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีการสงเสริ มให้ครู จดั ทา
แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร ปั ญ หาที่ พ บคื อ ขาดแคลน
อัตรากาลังครู และวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ ส่ วนข้อเสนอแนะที่สาคัญ
คือผูบ้ ริ หารควรสรรหาบุ ค ลากรและจัดหาวัส ดุ อุป กรณ์ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้เพี ยงพอ
ด้านการนิ เทศกรศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการดาเนิ นการอยู่ในระดับปานกลาง โดยผูบ้ ริ หารมี
การประเมินการนิ เทศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ปั ญหาที่พบคือ ผูบ้ ริ หารขาดการนิ เทศอย่างต่อเนื่อง
และไม่เป็ นระบบ ส่ วนข้อเสนอแนะสาคัญคื อ ผูบ้ ริ หารควรวางแผนและนิ เทศให้เป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า โดยภาพรวมมีการดาเนิ นอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
มอบหมายและติดตามให้มีการจัดหาหรื อจัดทาเอกสาร หลักฐานการศึกษาเป็ นไปอย่างเป็ นระเบียบ
การวัดและประเมินผล ปั ญหาที่พบคือ ผูบ้ ริ หารขาดความรู ้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริ งและไม่เห็ นความสาคัญในการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริ งแก่ครู ส่ วนข้อเสนอแนะสาคัญคือ ผูบ้ ริ หารควรมีความรู ้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และให้ ค วามส าคัญ ในการสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจเรื่ อ งการวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริ งแก่ครู ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึ ก ษา พบว่า โดยภาพรวมมี ก ารด าเนิ น งานอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยผู บ้ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้ครู พฒั นา และใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปัญหาที่พบคือ ผูบ้ ริ หาร
ไม่ให้ความสาคัญในการวางแผนและดาเนิ นกรจัดหาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้
เพี ยงพอ ส่ วนข้อเสนอแนะสาคัญคื อ ผูบ้ ริ หารควรวางแผนและดาเนิ น จัดหาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอ
จากการศึกษาผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานวิชาการสรุ ปได้ว่า การบริ หารงาน
วิชาการเป็ นงานที่สาคัญถือเป็ นหัวใจของโรงเรี ยนซึ่งผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดและต้องเข้าใจ
การบริ หารงานวิชาการให้ลึกซึ้ งในทุกๆด้านของงานวิชาการ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
เพื่ อได้ข ้อมู ล ในการปรับ ปรุ งและพัฒ นางานวิชาการให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ ตามที่ พ ระราชบัญ ญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่ ง ให้ ส ถานศึ ก ษา
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บริ หารงานด้านวิชาการและการจัดการศึ กษาโดยอิ ส ระ คล่ องตัว เต็ม ตามศักยภาพ มี ก ารพัฒนา
หลักสู ตรการศึกษา พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน
การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนา
แหล่ ง เรี ย นรู ้ การนิ เทศการศึ ก ษา การแนะแนวการศึ ก ษา การพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพ
สถานศึ ก ษา การส่ งเสริ ม ความรู ้ ด้านวิช าการแก่ ชุ ม ชน การประสานความร่ วมมื อในการพัฒ นา
วิชาการกับ สถานศึ กษาอื่ น การส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นงานวิช าการแก่ บุ คคล ครอบครัว องค์ก ร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษา
2.8. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ของนักวิชาการทั้งหลายรวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยงข้อง ในการทา
วิจยั เรื่ องการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั
จึงได้ยึดแนวคิดการบริ หารงานวิชาการของสานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร ที่ ได้เสนอขอบข่าย
ของการบริ หารวิชาการไว้ 9 ด้านดังนี้ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริ หารจัดการหลักสู ตร
สถานศึกษา 3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน 5) การวัดผล
ประเมินผลการเรี ยน 6)การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้ 7) การวิจยั เพื่อพัฒนา
คุ ณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งทางวิชาการ 9) การ
ประกันคุ ณภาพการศึ กษากับงานวิชาการ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวิจยั ตามตัวแปรในการวิจยั
ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

โรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร
1. โรงเรี ยนบ้านนายเหรี ยญ
2. โรงเรี ยนบ้านนายผล(แม้นสุ วรรณอุปถัมภ์)
3. โรงเรี ยนบ้านนายสี
4. โรงเรี ยนวัดบางบอน
5. โรงเรี ยนพรหมราษฎร์ รังสรรค์
6. โรงเรี ยนสถานีพรหมแดน
7. โรงเรี ยนวัดนินสุ ขาราม
8. โรงเรี ยนพระยามนธาตุราชศรี พิจิตร์
9. โรงเรี ยนคงโครัดอุทิศ

สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร 9 ด้ าน คือ
1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
5. การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
6. การพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
และแหล่งเรี ยนรู ้
7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ

