บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึกษาการบริ หารงานวิชาการ : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุ ประสงค์ เพื&อศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนบ้าน
ขุนประเทศ เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที&เกี&ยวข้องดังนี/
2.1. แนวคิดในการบริ หารวิชาการ
2.2. ความสําคัญของการบริ หารวิชาการ
2.3. หลักการบริ หารงานวิชาการ
2.4. ขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการ
2.5. บริ บทเกี&ยวกับโรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ
2.6. งานวิจยั ที&เกี&ยวข้อง
2.1. แนวคิดในการบริหารวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานที&รวมภารกิ จของหน่วยงานหรื อสถานศึกษาที&บ่งบอกถึ งปรัชญา
จุดมุ่งหมายในการปฏิบตั ิงาน เพื&อให้ผรู ้ ับบริ การซึ& งได้แก่นกั เรี ยน หรื อบุคคลในชุ มชน ได้รับการ
พัฒนาตนเองด้านความรู ้ เจตคติ และทักษะศาสตร์ ต่างๆ เพื&อไปสู่ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยเฉพาะงานวิชาการ จึงเกี&ยวข้องกับหลักสู ตร และการพัฒนาหลักสู ตรกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู ้ไปยังกลุ่มเป้ าหมายหรื อผูเ้ รี ยน การจัดสื& อและเทคโนโลยีการศึกษาการวัดผลและ
ประเมินผล การประกันคุณภาพรวมถึงการจัดบรรยากาศเพื&อประโยชน์ทางวิชาการ (ชุ มศักดิA อินทร์
รักษ์, 2547, หน้า 2)
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, หน้า 2) กล่าวว่า ถ้ามองในด้านกระบวนการแล้ว การ
บริ หารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริ หารกิจกรรมทุกอย่างที&เกี&ยวข้องกับการปรับปรุ งการ
เรี ยนการสอนให้ดีข/ ึนตั/งแต่การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน
ตลอดจนการประเมิ นผลการสอน เพื&อให้เป็ นไปตามจุ ดหมายของหลักสู ตรและจุ ดหมายของ
การศึ กษา และให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน หากมองการบริ หาร งานวิชาการในด้านของ
สถานศึกษา งานบริ หารงานวิชาการได้แก่ งานการควบคุมดูแลหลักสู ตรการสอน อุปกรณ์การสอน
การจัดแบบเรี ยน คู่มือครู การจัดชั/นเรี ยน การจัดครู เข้าสอน การปรับปรุ งการเรี ยนการสอน การ
ฝึ กอบรมครู การนิ เทศการศึกษา การเผยแพร่ งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจยั การ
ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื&อปรับปรุ งคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของสถานศึกษา
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รุ่ ง แก้วแดง (2544, หน้า 6) กล่าวว่า งานวิชาการ หมายถึง งานด้าน การเรี ยนการสอน
ทั/งหมดนับตั/งแต่เรื& องของหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดผล ซึ& งในปั จจุบนั อาจเรี ยกใหม่ว่า
เป็ นงานด้านการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
กมล ภู่ประเสริ ฐ (2544, หน้า 6) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา
หมายถึง การบริ หารที&เกี&ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของภารกิจของ
สถานศึกษา
รุ จิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม (2544, หน้า 56) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการ
หมายถึง การบริ หารกิ จกรรมทุกชนิ ดในสถานศึกษา ซึ& งเกี&ยวกับการพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการ
สอนให้เกิดผลตามเป้ าหมายของหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สรุ ป การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การบริ หารงานกิจกรรมทุกสิ& ง ทุกอย่างภายใน
โรงเรี ยน การเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนที&เกี&ยวกับหลักสู ตรกระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดผลประเมินผล
สื& อการเรี ยนการสอน การประกันคุ ณภาพ การวิจยั เพื&อส่ งเสริ มปรับปรุ ง การเรี ยนการสอนให้
เกิดผลดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.2. ความสํ าคัญของการบริหารวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หารสถานศึกษา และเป็ นส่ วนหนึ& ง
ของการบริ หารการศึกษาที&ผูบ้ ริ หารจะต้องให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ&ง ส่ วน การบริ หารงานด้าน
อื&นๆ เป็ นเพียงส่ วนส่ งเสริ มสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จาการศึกษาของ สมิชท์ และคณะ (Smith and Others, 1961 อ้างถึงใน ปรี ยาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2544, หน้า 1) ในด้านการใช้เวลาในการบริ หารงาน และการให้ความสําคัญของงานใน
สถานศึกษาในความรับผิดชอบงานของผูบ้ ริ หาร โดยแยกออกเป็ นประเภท พบว่า
1) การบริ หารงานวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 40
2) การบริ หารบุคลากร คิดเป็ นร้อยละ 20
3) การบริ หารกิจการนักเรี ยนนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 20
4) การบริ หารการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 5
5) การบริ หารอาคารสถานที& คิดเป็ นร้อยละ 5
6) การบริ หารความสัมพันธ์กบั ชุมชน คิดเป็ นร้อยละ 5
7) การบริ หารทัว& ไป คิดเป็ นร้อยละ 5
จากงานทั/ง 7 งาน ดังกล่าวจะเห็ นได้ว่าผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญของ การบริ หารงาน
วิชาการ และกําหนดสัดส่ วนไว้มากที&สุดเมื&อเทียบกับงานอื&นๆ
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ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544, หน้า 2) กล่าวว่า การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานที&
สําคัญสําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เนื& องจากการบริ หารงานวิชาการเกี&ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิ ด
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี&ยวกับการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน ซึ& ง เป็ นจุดมุ่งหมายหลัก
ของสถานศึกษา
ถวิล อรัญเวศ (2545, หน้า 6) ได้กล่าวว่า กรอบการบริ หารในสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน
ในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ นงานใหญ่ๆ ได้ 2 งาน คือ งานหลักได้แก่ งานวิชาการ และสนับสนุ น ได้แก่
งานบุ คลากร งานกิ จการนักเรี ยน งานธุ รการและการเงิ น งานอาคารสถานที& และงานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน เพื&อให้การบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษา ขั/นพื/นฐาน
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล กําหนดให้สถานศึกษาขั/นพื/นฐานมีหน้าที&จดั สาระ
หลักสู ตรเพื&อความเป็ นไทย ความเป็ นพลเมื องที& ดีของชาติ การดํา รงชี วิต การประกอบอาชี พ
ตลอดจนเพื&อการศึกษาต่อในส่ วนที&เกี&ยวข้องกับสภาพปั ญหาของชุ มชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ& น
คุณลักษณะที&พ& ึงประสงค์ เพื&อเป็ นสมาชิกที&ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ชุ มศักดิA อินทร์ รักษ์ (2547, หน้า 3-4) มีความเห็นว่า การบริ หารงานวิชาการเป็ นงาน
หลักที&ผบู ้ ริ หารต้องให้ความสําคัญมากที&สุด และมีลกั ษณะงาน ดังนี/
1) เป็ นสาระสําคัญของการศึกษาที&สถานศึกษาได้กาํ หนดวัตถุประสงค์เป้ าหมาย และ
ภารกิจไว้อย่างชัดเจน ทําให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) เป็ นงานที&บ่งชี/ ถึงความสําเร็ จในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร งานวิชาการต้องเด่น
เน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ
3) เน้นงานบริ การทางการศึกษา หน่วยงาน หรื อสถานศึกษามีหน้าที&จดั บริ การให้แก่
ผูเ้ รี ยนมุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้เพื&อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม
4) เป็ นการแสดงถึ งความรู ้ แห่ งวิชาชี พ งานวิชาการในศาสตร์ สาขาใดก็ตามจะต้อง
แสดงลักษณะเฉพาะในองค์ความรู ้ออกมาให้ชดั เจน หน่วยงาน หรื อสถานศึกษาแต่ละระดับจะต้อง
จับบทบาทหน้าที&ให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิงานตามศักยภาพ และองค์ความรู ้ที&มีอยูใ่ ห้มากที&สุด
5) เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึ กษา งานวิช าการช่ วยสร้ า งความรู ้ ให้เกิ ด
ประโยชน์มากที&สุด โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาค้นคว้า การวิจยั และ
พัฒนาให้เน้นการพัฒนาการศึกษา
สรุ ป การบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็ นงานที&มีความสําคัญสู งสุ ดใช้เวลาใน
การบริ หารงานมากที&สุด ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงจําเป็ นต้องบริ หารงานวิชาการให้เกิดคุณภาพและเป็ น
ประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องรับผิดชอบงานวิชาการเป็ นอันดับแรกและต้องให้การ
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สนับสนุ น ส่ งเสริ ม และติดตามการทํางานของครู เพื&อให้การเรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์ของ
หลักสู ตรและเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที&สุด
2.3. หลักการบริหารงานวิชาการ
หลักการบริ หารงานวิชาการถือเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หารสถานศึกษาทั/งนี/ เพราะ
จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ก็คือ การจัดการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา จึงอยูท่ ี&
งานด้านวิชาการ ซึ& งประกอบด้วยงานด้านหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอน การจัดบุคลากรที&
เกี& ยวข้อง การจัดส่ งส่ งเสริ มงานด้านวิชาการ รวมถึ งงานด้านการวัดผลประเมินผล ขั/นตอนการ
ดําเนิ นงานด้านวิชาการ จะมี ข/ นั การวางแผนงานด้านวิชาการ ขั/นการจัดและดําเนิ นงานและขั/น
ส่ งเสริ มและติดตามผลด้านวิชาการ หลักการบริ หารงานด้านวิชาการ คือ หลักแห่ งประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล มีนกั วิชาการได้เสนอไว้ดงั นี/
ภิญโญ สาธร (2537, หน้า 325) ได้กล่าวถึงหลักการบริ หารงานวิชาการไว้ดงั ต่อไปนี/
1. พิจารณาหลักสู ตรที&ใช้อยูโ่ ดยรอบคอบ ให้รู้วตั ถุประสงค์ของการสอนรายวิชาที&
จะต้องสอนตามหลักสู ตรว่ามีอะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้างที&ควรนํามาปฏิบตั ิในการสอนเพื&อเสริ ม
หลักสู ตร หรื อส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจวิชานั/นๆ ของนักเรี ยน
2. พิจารณาแบบเรี ยนหรื อหนังสื อประกอบโดยรอบคอบ ดูวา่ เนื/ อหาของแบบเรี ยน
หรื อหนังสื ออ่านประกอบตรงกับหลักสู ตรเพียงใด บางทีครู ผสู ้ อนจะต้องเพิ&มเติมแก้ไขปรับปรุ ง
ด้วยตนเองตามความเหมาะสม
3. ในกรณี ที&มีโครงการสอนอยู่แล้ว ครู จะต้องร่ วมกันพิจารณาความเหมาะสมและ
ความสมบูรณ์ของโครงการสอนด้วย การพิจารณาดังกล่าว ควรเปรี ยบเทียบปฏิบตั ิดว้ ย เพราะบางที
โครงการสอนบางตอนอาจจะปฏิบตั ิได้ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่สะดวกที&จะสอนตามลําดับนั/นๆ ซึ& งอาจ
ต้องแก้ไขปรับปรุ งใหม่ให้เหมาะสม ถ้ายังไม่มีโครงการสอนก็ตอ้ งให้ครู ช่วยกันจัดทําขึ/นใช้ใน
โรงเรี ยนด้วยตนเอง เพื&อเป็ นแนวทางควบคุมการสอนให้อยูใ่ นระเบียบแบบแผนและตรงเป้ าหมาย
ของหลักสู ตร
4. พิจารณาข้อสอบวิชาต่างๆ ที&เคยจัดสอบมาแล้วเพื&อทราบแนวทางของข้อสอบเพราะ
โดยปกติขอ้ สอบจะแสดงวัตถุประสงค์ของการสอนวิชานั/นๆ ออกมาชัดเจนดีกว่าหลักสู ตรอีก แนว
ของข้อสอบจะช่วยครู ได้มากในการสอนให้ถูกทิศทาง
5. การเปลี& ยนแปลงหลักสู ตรหรื อการเปลี& ยนแบบเรี ยน ไม่มีประโยชน์เลยถ้าครู ไม่
เปลี& ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับนักเรี ยนและสภาพแวดล้อม การปรั บปรุ งการสอนของครู มี
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ความสําคัญเหนื อกว่าการปรั บปรุ งหลักสู ตรและแบบเรี ยน ดังนั/นโรงเรี ยนจึ งควรจัดให้มีการ
ปาฐกถาในด้านวิชาการ โดยเฉพาะเรื& องวิธีสอนเป็ นครั/งคราว
6. ในด้านนักเรี ยน ควรจัดให้มีการบรรยายของผูท้ ี&รู้จกั กันทัว& ไปและมีชื&อเสี ยง หัวข้อ
บรรยายก็เกี&ยวกับวิธีการเรี ยนอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดผลดี
7. ควรจัดให้ครู ในโรงเรี ยนผลัดเปลี&ยนกันบรรยายพิเศษให้นกั เรี ยนทั/งโรงเรี ยนฟั งใน
การประชุมใหญ่
8. ควรนําผลการสอบของแต่ละวิชา แต่ละชั/นมาวิเคราะห์ทุกสิ/ นปี การศึกษา
9. ผูบ้ ริ หารควรชักจูงหรื อแนะนําให้ครู อาจารย์อ่านหนังสื อวิชาครู บา้ งเป็ นครั/งคราว
ถึงแม้วา่ จะเรี ยนมาแล้วก็ตาม
10. ควรมี การประชุ มครู เพื&ออภิ ป รายร่ วมกันเกี& ย วกับ การสอนและการเรี ยนของ
นักเรี ยนบ้างอย่างน้อยภาคเรี ยนละครั/ง
11. ผูบ้ ริ หารควรไปเยี&ยมห้องเรี ยนขณะครู กาํ ลังสอนบ้าง ให้รู้วา่ ในโรงเรี ยนครู สอน
กันอย่างไรและควรทําเป็ นประจําจนครู รู้สึกเป็ นเรื& องธรรมดาที&ผบู ้ ริ หารเดินตรวจดู
12. ผูบ้ ริ หารควรชักจูงให้ครู ที&มีชวั& โมงว่างเข้าไปดูการสอนของเพื&อนครู บา้ งจะได้เกิด
ความคิดใหม่ๆ นํามาปรับปรุ งตนเอง หรื อแนะนําเพื&อน
13. ผูบ้ ริ หารไม่ควรแสดงการสอนให้ครู คนอื&นๆ ดู เพราะอาจผิดพลาดได้พึงระลึ ก
เสมอว่าวิธีการสอนของใครก็ของคนนั/น ยากที&จะเลียนแบบกันได้ เพราะบุคลิ กของแต่ละคนไม่
เหมือนกันและนักเรี ยนแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกัน
14. ในระหว่างปิ ดภาคเรี ยน โรงเรี ยนควรจัดให้มีการสัมมนาของคณะครู ท/ งั โรงเรี ยน
เพื&อให้ครู มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเกี&ยวกับสอนในบรรยากาศทางวิชาการ ในการนี/ โรงเรี ยน
อาจเชิญผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกมาสมทบด้วย
15. ส่ งครู อาจารย์ไปร่ วมอบรมที&คุรุสภา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรื อหน่วยงานอื&นที&เขา
จัดขึ/นเป็ นการเปิ ดหู เปิ ดตาเห็นโลกกว้างขึ/น แทนที&จะเห็นแต่เฉพาะโรงเรี ยนของตนเองเพียงอย่าง
เดียว
กิติมา ปรี ดีดิลก (2532, หน้า 50-51) ได้เสนอหลักการบริ หารงานวิชาการในแง่ของ
กระบวนการมี 3 ขั/นตอน ดังนี/
1. ขั/นวางแผนก่อนดําเนิ นงาน ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องวางแผนงานด้านวิชาการเอาไว้โดย
กําหนดนโยบายการปฏิ บตั ิงาน จัดระบบงาน การกําหนดวิธีการ จัดบุคลากร จัดทําโครงการและ
แผนปฏิ บตั ิงาน จัดทําปฏิทินการปฏิ บตั ิงานเพื&อให้งานดําเนิ นไปตามเป้ าหมายและขั/นตอนของ
แผนที&วางไว้ โดยให้คณะครู มีส่วนร่ วมในการวางแผนด้วย
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2. ขั/นการจัดดําเนิ นการ ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูค้ วบคุ มการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตาม
แผนที&วางไว้ งานที&วางไว้ในแผนแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 งานที&เกี& ยวกับเนื/ อหาวิชา ผูบ้ ริ หารต้องควบคุ มดูแลให้มีการจัดทําแผนการ
สอนในแต่ละวิชา เพื&อเป็ นแนวทางในการสอนของครู เป็ นการนําหลักสู ตรหรื อแผนงานลงสู่ การ
ปฏิบตั ิการสอน
2.2 งานที&เกี&ยวกับกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรทางด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดโครงการ
สอนซ่ อมเสริ ม โครงการส่ งเสริ มเด็กเรี ยนดี มีการจัดชุ มนุ มต่างๆ ลูกเสื อและเนตรนารี มีการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ตลอดจนปั ญหาต่างๆ จัดให้มีหอ้ งสมุดโรงเรี ยนเพื&อเป็ นแหล่งค้นคว้า
2.3 งานเกี&ยวกับบริ การ ผูบ้ ริ หารจะต้องส่ งเสริ มให้มีการบริ การเกี& ยวกับสื& อการ
สอนเพื&อช่วยเหลือครู ในการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ มีการจัดรวบรวมเอกสารการสอน คู่มือครู เพื&อ
ช่วยครู ทาํ การสอน
3. ขั/นส่ งเสริ มและควบคุมงานวิชาการ ผูบ้ ริ หารจะต้องติดตามและควบคุมงานวิชาการ
ให้ได้มาตรฐาน
3.1 สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางวิชาการนัน& คือ กําหนดจุดมุ่งหมาย
และนโยบายที&เหมาะสมกับโรงเรี ยน สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างความต้องการของนักเรี ยนกับ
จุดมุ่งหมายของโรงเรี ยน จัดหน่ วยงานให้สามารถดําเนิ นงานตามเป้ าหมายที&ต/ งั ไว้ สรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที&มีความรับผิดชอบทางวิชาการจดสรรเวลาและสถานที&ให้แก่กิจกรรมการเรี ยน
การสอน จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ และสถานที& ติดต่อสื& อสารกับชุ มชน เพื&อทราบความต้องการของ
ชุ มชนและจุดเป้ าหมายถูกต้อง นอกจากนี/ ยงั มีการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี&ยวกับสัมฤทธิ ผลของ
นักเรี ยนด้วย
3.2 ส่ งเสริ มงานวิชาการและจดบรรยากาศทางวิชาการ ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ นที&
จะให้ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการมีประสิ ทธิ ภาพยิง& ขึ/น กิจกรรมที&ควรจัดเพื&อสนองและเสริ มบรรยากาศ
ทางวิชาการยิง& ขึ/นมีดงั นี/
3.2.1 จัดตั/งคณะทํางานทางวิชาการขึ/นลักษณะของคณะอาจจัดรวมกันเป็ นคณะ
ครู ที&สอนวิชาเดียวกันมาร่ วมกันทํางาน แลกเปลี&ยนความคิดเห็นซึ& งกันและกัน
3.2.2 ส่ งเสริ มให้มีการจัดตั/งชุมนุมหรื อชมรม หรื อสมาคมทางวิชาการ เพื&อปรึ กษา
และเผยแพรงานวิชาการให้กว้างขวาง
3.2.3 ส่ งเสริ มให้มีการจัดทําหนังสื อ วารสาร เพื&อเผยแพร่ หรื อมีประชุ มสัมมนา
ค้นคว้าวิจยั อยูเ่ สมอ
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3.2.4 ส่ งเสริ มให้ครู ได้ความรู ้และวุฒิสูงขึ/น เช่น ให้โอกาสในการศึกษาต่อ หรื อ
รับการอบรมเพื&อเลื&อนวิทยะฐานะ และเพื&อจะได้นาํ ความรู ้ไปเผยแพร่ แก่นกั เรี ยน
3.2.5 การเรี ยนในหองเรี ยน ควรจัดให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของโรงเรี ยน
เช่น แบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามความสามารถ แบ่งตามเอกัตภาพ หรื อแบ่งแบบคละกัน การจัดครู เข้า
สอน ควรคํานึงถึงความสามารถความถนัดและวุฒิของครู
นอกจากนั/นวิธีการจัดครู เข้าสอนยังมีส่วนส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการได้ เช่น จัด
ครู เข้าสอนประจําชั/น ประจําวิชา หรื อจัดครู เข้าสอนเป็ นทีม เป็ นต้น อย่างไรก็ตามได้มีผสู ้ รุ ปไว้วา่
หลักและกระบวนการบริ หารงานวิชาการที&มีประสิ ทธิ ภาพควรเป็ นดังนี/ (สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2547, หน้า 100-101 )
1. การจัดทําแผนงานวิชาการที&สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อนโยบายหลัก
2. การบริ หารงานวิชาการมุ่งร่ วมมือกันทํางาน
3. การมีเอกภาพในจุดมุ่งหมายจะทําให้การดําเนินการสอดคล้องสัมพันธ์และเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน
4. ควรกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
5. ควรส่ งเสริ มผูร้ ่ วมงานให้ปรับปรุ งตนเองด้านวิชาการ
6. ความคิดริ เริ& มสร้างสรรค์และการพัฒนางานเป็ นสิ& งจําเป็ นสําหรับงานวิชาการ
7. การมีวนิ ยั ของบุคลากรที&เกี&ยวข้องกับงานวิชาการจะสามารถทํางานให้งานดําเนินไป
ได้ดว้ ยดี
8. ผูบ้ ริ หารควรใช้เทคนิคการส่ งเสริ มคนอื&นมากกว่าการสอนคนอื&น
9. บุคลากรทุกคนต้องการขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
10. ควรมีคณะกรรมการที&ปรึ กษางานวิชาการ
11. ให้ครู ต/ งั วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการสอนทุกวิชาที&รับผิดชอบ
12. การประสานงาน ความสามัคคี ความมีมนุ ษยสัมพันธ์และความร่ วมมือย่อมนํามา
ซึ& งความสําเร็ จของหน่วยงาน
14. การติดตามและประเมินผล เป็ นสิ& งที&จาํ เป็ นในการพัฒนางานวิชาการ
การบริ หารเป็ นทั/งศาสตร์ และศิลป์ ดังนั/น การบริ หารงานวิชาการจําเป็ นต้องใช้ศาสตร์
ศิลป์ ทักษะและเทคนิคในการบริ หารงาน
นอกจากนี/ หลั ก การบริ หารงานวิ ช าการควรยึ ด หลั ก แห่ ง ประสิ ทธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิ ผล ดังนี/ (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535, หน้า 21)
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1. หลักแห่ งประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง การได้ผลผลิตเพิ&มขึ/นโดยไม่เพิ&มการ
ลงทุน นัน& คือ นักเรี ยน นกศึกษา สามารถสําเร็ จการศึกษาตามกําหนดของหลักสู ตรโดยไม่ออก
กลางคัน เรี ยนเกินเวลา และช้าเกินกําหนด
2. หลักแห่ งประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายที&วางไว้
นัน& คือ นักเรี ยน นักศึกษา มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ
คุณภาพ
จากแนวคิ ดของนักการศึ กษา ผูศ้ ึ ก ษาสรุ ปได้ว่า หลัก การบริ หารงานวิชาการนั/น
ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องมีการจัดทําแผนงานวิชาการที&สอดคล้องกับนโยบายหลัก มุ่งร่ วมกันทํางานเป็ น
ทีมมีการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปยังผูป้ ฏิ บตั ิ ส่ งเสริ มผูร้ ่ วมงานให้ปรับปรุ งตนเอง
ตลอดจนสร้ างขวัญกําลังใจในการทํางาน มี คณะกรรมการที& ปรึ กษาทางวิชาการ มีการติ ดตาม
ประเมินผลเพื&อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารงานวิชาการ
2.4. ขอบข่ ายการบริหารงานวิชาการ
สํ า หรั บ งานด้า นวิ ช าการถื อ เป็ นหัว ใจของงานบริ ห ารสถานศึ ก ษา จึ ง มี ข อบข่ า ย
กว้างขวาง ซึ& งมีนกั วิชาการได้จดั แบ่งไว้ดงั นี/
สํานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2554 : 32-33) ได้แบ่งขอบข่ายการบริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนไว้ ทั/งหมด 9 ด้าน ดังนี/
1) การวางแผนงานวิชาการ
2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
6) การพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
7) การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
1. การวางแผนงานวิชาการ
การวางแผนงานวิชาการเป็ นการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี& ยวกับการบริ หารงานวิชาการ
นักเรี ยน บุคลากร จัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี&ยวกับงานวิชาการ จัดทําแผนงานวิชาการ
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ซึ& งมีความสําคัญและจําเป็ นในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน โดยมีองค์ประกอบที&เกี&ยวข้อง
ดังนี/
1.1. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที&ผา่ น
การประมวลผลโดยวิธีที&เหมาะสมและตามความต้องการของการใช้งานซึ& งมีความถูกต้องเรี ยบร้อย
แล้ว
1.2. การจัดทํา แผนงานวิช าการ การจัดทํา แผนงานวิช าการ หมายถึ ง การ
ดําเนิ นการเกี& ยวกับการรวบรวมข้อมูล ด้านวิชาการ จัดระเบียบ และกําหนดแนวปฏิบตั ิเกี&ยวกับ
งานวิชาการ
2. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา เป็ นกระบวนการที&ตอ้ งอาศัยการมีส่วนร่ วม
ของฝ่ ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ ายบริ หาร ครู ผูส้ อน ผูป้ กครอง ชุ มชน ในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
เพื&อนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้พร้อมทั/งการนิเทศติดตามการใช้หลักสู ตร และประเมินผลการใช้
หลักสู ตรสถานศึกษา เพื&อพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา
3. การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
การจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสู ตรสู่ การพัฒนานักเรี ยนให้
บรรลุ เป้ าหมายที&หลักสู ตรกําหนด มี การจัดการเรี ยนรู ้ ตามกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ที&เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ เพื&อส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยน เพื&อให้ผูเ้ รี ยนค้นพบความสามารถ ความถนัดของ
ตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน หมายถึง กระบวนปฏิบตั ิงานที&ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
และครู ในโรงเรี ยนได้วางแผนและดําเนิ นการร่ วมกันตามบทบาทและหน้าที&ของตน เพื&อปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการให้ได้ผลดีข/ ึน โดยการร่ วมแรง ร่ วมจิต ร่ วมคิด ร่ วมพิชิต
ปั ญหา ร่ วมพัฒนาทั/งกลุ่มและตนเอง
5. การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ มีจุดมุ่งหมายพื/นฐาน 2 ประการ ได้แก่ การวัด
ประเมินผลเพื&อพัฒนาผูเ้ รี ยน และการวัดประเมินผลเพื&อตัดสิ นผลการเรี ยน ซึ& งหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั/นพื/นฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ได้กาํ หนดให้มี การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ใน
ระดับชั/นเรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื/นที&การศึกษา และระดับชาติ
6. การพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรี ยนรู ้
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สื& อ หมายถึ ง สิ& งใดก็ตามที&บรรจุขอ้ มูลเพื&อให้ผูส้ ่ ง และผูร้ ับสามารถสื& อสารกันได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ เมื&อมีการนําสื& อมาใช้ในการเรี ยนการสอน จึงเรี ยกได้ว่า “สื& อการเรี ยนการ
สอน” (Instructional Media) ซึ& งหมายถึง สื& อบรรจุเนื/ อหาหรื อสาระการเรี ยนรู ้ที&ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยน
ได้เป็ นเครื& องมือสําหรับการเรี ยนรู ้ในเนื/อหาสาระที&ตอ้ งการเรี ยนรู ้
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบตั ิหรื อสิ& งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที&ยงั ไม่เคยมีใช้มา
ก่ อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิ มที& มี อยู่ให้ท นั สมัยและใช้ไ ด้ผ ลดี ย&ิงขึ/ น เมื& อนํา
นวัตกรรมมาใช้จะช่ วยให้การทํางานนั/นมีผลดี มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิ ม ทั/งยัง
ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ดว้ ย
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนําสิ& งใหม่ซ& ึ งอาจอยู่
ในรู ปของความคิดหรื อการกระทํา รวมทั/งสิ& งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื&อมุ่งหวังที&จะ
เปลี& ยนแปลงสิ& งที&มีอยู่เดิ มให้การจัดการมีประสิ ทธิ ภาพยิ&งขึ/น ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้
ได้อย่างรวดเร็ ว เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน และช่วยประหยัดเวลาในการเรี ยน เช่น การสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การใช้วีดิทศั น์เชิ งโต้ตอบ (Interactive Video) สื& อหลายมิติ (Hypermedia)
และอินเตอร์ เน็ต เป็ นต้น
เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้เพื&อประโยชน์ต่อ
การดดํารงชี วิตของมนุ ษย์หรื อหมายถึงการนําความรู ้ ทักษะ และทรัพยากรมาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เพื&ออํานวยความสะดวกหรื อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์
แหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึง “แหล่ง” หรื อ “ที&รวม” ซึ& งอาจเป็ นสภาพสถานที&หรื อศูนย์
รวมที&ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ และกิจกรรมที&มีกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อกระบวนการ
เรี ยนการสอนที&มีรูปแบบแตกต่างจากระบวนการเรี ยนการสอนที&มีครู เป็ นผูส้ อน แหล่งเรี ยนรู ้ตาม
มาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศูนย์
การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้อื&น เป็ นต้น
7. การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิจยั เพื& อพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ยน มุ่ง หวังเพื&อแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนั/นรู ปแบบของการวิจยั จึงเป็ นลักษณะของการวิจยั ในชั/นเรี ยน โดยครู เป็ นผู ้
ควบคุม เพราะครู ผสู ้ อนเป็ นผูใ้ กล้ชิดกับผูเ้ รี ยนมากที&สุด
8. การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ&มเติม ฉบับที& 2 (พ.ศ.
2545) ได้บญั ญัติหลักการบริ หารและจัดการศึกษาในรู ปขององค์คณะบุคคลหรื อคณะกรรมการทั/ง
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ระดับ ส่ วนกลางและระดับ ท้อ งถิ& น ทํา ให้ก ารมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารและจัด
การศึ กษาในรู ปแบบคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนองค์ก ร
ชุ มชน ผูแ้ ทนทาศาสนา ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ& น ผูแ้ ทนศิษย์เก่ า ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และ
กําหนดให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นกรรมการและเลขานุการ
9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
การประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษาเป็ นกระบวนการบริ หารจัดการที& มี
การพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื& องเพื&อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพซึ& งเป็ นภารกิจที&สถานศึกษาจะต้อง
ทําอยูแ่ ล้ว การประกันคุณภาพการศึกษาจึงไม่ใช่เรื& องใหม่ แต่เป็ นการประเมินเพื&อพัฒนาโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
กิติมา ปรี ดีดิลก (2532 : 58) กล่าวว่า ขอบข่ายของงานวิชาการแบ่งออกเป็ น 6
ประการใหญ่ ๆ ดังนี/
1) แผนปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ
2) หลักสู ตรและการสอน
3) การจัดการเรี ยนการสอน
4) สื& อการสอน
5) การปรับปรุ งการเรี ยนการสอน การนิเทศ การฝึ กอบรม
6) การวัดและประเมินผล
จิราภรณ์ จันทร์ สุพฒั น์ (2544 : 20) กล่าวว่า งานวิชาการมีขอบข่ายที&กว้างขวางและมี
ความเกี&ยวโยงสัมพันธ์กบั งานบริ หารด้านอื&นๆ ของโรงเรี ยน เทคนิ ค และหลักการบริ หารจึงอาจจะ
มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของงาน แต่หลักการสําคัญที&ควรนําไปปฏิบตั ิงานบริ หารวิชาการ
อาจสรุ ปได้ ดังนี/
1) จัดทําแผนงานวิชาการที&มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับหลักสู ตร แผนการ
ศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐ
2) จัดตั/งคณะกรรมการวิชาการของโรงเรี ยน
3) กระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
4) ริ เริ& ม สร้างสรรค์ และพัฒนางานวิชาการอย่างสมํ&าเสมอ
5) จัดทําโครงการพัฒนาครู ข/ ึนในโรงเรี ยน
6) ส่ งเสริ มสวัสดิภาพ สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
7) มีการติดตามและประเมินผลงาน
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กมล ภู่ประเสริ ฐ (2544 : 9-18) ได้กาํ หนดขอบข่ายของการบริ หารวิชาการ ดังนี/
1) การบริ หารหลักสู ตร
2) การบริ หารการเรี ยนการสอน
3) การบริ หารการประเมินผลการเรี ยน
4) การบริ หารการนิเทศภายในสถานศึกษา
5) การบริ หารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
6) การบริ หารงานวิจยั และพัฒนา
7) การบริ หารโครงการทางวิชาการอื&น ๆ
8) การบริ หารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ
9) การบริ หารการประเมินผลงานทางวิชาการสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (2545 : 13)ได้เสนอแนวทางการบริ หารและ
การจัดการศึกษาในเขตพื/นที&การศึกษาและสถานศึกษา นําเสนอขอบข่ายภารกิจของงานในด้านการ
บริ หารวิชาการไว้ 8 ด้านดังนี/
1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรี ยน
4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
5) การพัฒนาและใช้สื&อและเทคโนโลยีเพื&อการศึกษา
6) การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มีแหล่งการเรี ยนรู ้
7) การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2546 : 36-37) ได้กาํ หนดขอบข่าย/ภารกิจของงานวิชาการไว้
ดังนี/
1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
4) การพัฒนาสื& อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5) การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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8) การนิเทศการศึกษา
9) การแนะแนวการศึกษา
10) การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื&น
12) การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงาน
และสถาบัน
กระทรวงศึกษาธิ การ (2550 : 7) ได้กาํ หนดขอบข่ายภารกิจงานและแนวปฏิบตั ิงาน
ด้านวิชาการไว้ ดังนี/
1) การวางแผนงานด้านวิชาการ
2) การพัฒนาหรื อดําเนินการเกี&ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสู ตร
ท้องถิ&น
3) การพัฒนาหลักสู ตรของสถานศึกษา
4) การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
5) การพัฒนากระบวนการการเรี ยนรู ้
6) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน
7) การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
9) การนิเทศการศึกษา
10) การแนะแนว
11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12) การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื&น
14) การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื&นที&จดั การศึกษา
15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี&ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16) การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยนเพื&อใช้ในสถานศึกษา
17) การพัฒนาและใช้สื&อเทคโนโลยีเพื&อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ (2552 : 6-7) ได้จดั ทําคู่มือปฏิบตั ิงานข้าราชการครู กาํ หนด
ขอบข่า ยการบริ หารงานวิชาการ โดยสถานศึ ก ษามี ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ข้า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาที& มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารงานตาม
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กฎหมายที& มี ข อบข่ า ยภารกิ จ ที& ก ํา หนดซึ& งการแบ่ ง ส่ วนรายการภายในสถานศึ ก ษาเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงและระเบี ยบที& คณะกรรมการเขตพื/นที&การศึ กษากําหนดซึ& งจะแบ่งส่ วนราชการเป็ น
กลุ่มหรื อฝ่ ายหรื องาน ตลอดจนกําหนดอํานาจหน้าที&ของแต่ละส่ วนราชการซึ& งจะต้องครอบคลุ ม
ขอบข่ายและภารกิ จของสถานศึกษาที&กระทรวงศึกษาธิ การกระจายอํานาจการบริ หารและการจัด
การศึ ก ษาทั/ง ด้า นวิช าการ งบประมาณ การบริ หารงานบุ ค คล และการบริ หารทั&วไป สํา หรั บ
ขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการ มีดงั นี/
1) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน
4) การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื& อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื&น
12) การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน
และสถาบันอื&นที&จดั การศึกษา
จากขอบข่ายที&นกั วิชาการได้กล่าวมานั/น จะเห็นได้วา่ มีความคล้ายคลึงและสอดคล้อง
กันเป็ นส่ วนใหญ่ จะแตกต่างกันไปบ้างก็เฉพาะในรายละเอียด หรื อแนวปฏิบตั ิเท่านั/น ดังนั/น เพื&อ
ความสอดคล้องกับงานวิจยั เรื& องการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตบางบอน
กรุ ง เทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึ ง ได้ก าํ หนดเอาขอบข่ ายการบริ หารงานวิช าการ ของสํานัก การศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร ที&มีท/ งั หมด 9 ด้านดังกล่าว เพื&อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในครั/งนี/
1) การวางแผนงานวิชาการ
2) การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
3) การบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรี ยน
5) การวัดผลประเมินผลการเรี ยน
6) การพัฒนาสื& อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรี ยนรู ้
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7) การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8) การให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ
2.5. บริบทเกียวกับโรงเรียนบ้ านขุนประเทศ
โรงเรี ยนบ้านขุนประเทศ ตั/งอยูบ่ า้ นเลขที& 20 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานครก่อนปี ที& พ.ศ. 2475 เป็ นโรงเรี ยนประชาบาล ชื&อว่าโรงเรี ยนหนองค้างพลู (บ้านขุน
ประเทศ)โดยขุนประเทศหนองแขมขันธ์ กํา นันตํา บลหนองค้า งพลู ย กบ้า นให้เปิ ดทํา การสอน
ชัว& คราว ต่อมาประกาศใช้ พระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2475 ได้ใช้ชื&อสถานที&แห่ งนี/
เปิ ดทําการสอนเรื& อยมา เปิ ดทําการเรี ยนการสอนตั/งแต่ระดับอนุบาล-ชั/นมัธยมศึกษาปี ที& 3 ปั จจุบนั มี
นักเรี ยนจํานวน 1,735 คน ผูบ้ ริ หาร 1 คน ผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร 4 คน ข้าราชการครู 74 ภารโรง 5 คน
คนงาน 1 คน เจ้าหน้าที& ธุ รการ 1 คน เจ้าหน้าที&การเงิน 1 คน คนเลี/ยงเด็ก 9 คน
วิสัยทัศน์(Vision)
คุ ณ ธรรมนํา ความรู ้ พัฒนาสู่ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มพัฒ นา ก้า วหน้า
สื& อสารเทคโนโลยี เก่ งดี เป็ นที& ประจักษ์ รู ้ รักษ์สิ&งแวดล้อม น้อมนําเศรษฐกิ จพอเพียง คู่เคี ยง
ประชาคมอาเซี ยน
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒ นาระบบการบริ หารเพื& อ จัด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ าหมายอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. พัฒนาและส่ งเสริ มคุณภาพครู และบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษาได้
3. พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ส่ งเสริ มให้นาํ เทคโนโลยีที&
ทันสมัยมาใช้จดั การเรี ยนการสอน
4. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึ กษา เสริ มสร้ างให้ผูเ้ รี ยนมี
คุณธรรมจริ ยธรรม และค่านิยมที&พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี ปราศจากสิ& งเสพติด
5. ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทย ใส่ ใจสิ& งแวดล้อม รู ้จกั พึ&งตนเอง ดึงชุ มชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมจัดการศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรี ยน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู ้
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4. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2.6. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษางานวิจยั ที&เกี& ยวข้องกับการบริ หารงานวิชาการ เพื&อเป็ นแนวคิดในการ
ทํางานวิจยั ดังนี/
อภิ ช าต แก่ น น้อ ย (2549 : บทคัด ย่อ) ได้ศึ ก ษาเรื& อ งการบริ หารงานวิ ช าการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื/นที&การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า การ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในศูนย์ G-BACS สังกัดสํานักงานเขตพื/นที&การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื&อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 10
ด้าน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ การพัฒนาหลักสู ตรหลักสู ตรสถานศึกษา การวัดผล
ประเมิ นผล และเที ย บโอนผลการเรี ยน การพัฒนาระบบประกันคุ ณภาพในสถานศึ กษา การ
พัฒนาสื& อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื&อการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
การนิเทศการศึกษา การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ได้แก่ การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่ วยงาน และสถาบันอื& นที& จดั การศึ กษา และการประสานความร่ วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถาบันอื&น การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในศูนย์ G-BACS ตาม
ความคิ ด เห็ น ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู วิ ช าการ สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื/ น ที& ก ารศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
สิ ริจิต หอจันทึก (2550 : บทขัดย่อ) ได้ศึกษาเรื& องการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลในนครเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ได้มีการปฏิบตั ิงานด้านหลักสู ตร และการนําหลักสู ตรไปใช้ การ
วางแผน การวัดผลและประเมินผล การนิ เทศการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการ
สอน วัสดุ ประกอบหลักสู ตรและสื& อการเรี ยนการสอน และงานห้องสมุด แต่เมื&อพิจารณาเป็ นราย
ประเด็นกิจกรรมที&ปฏิ บตั ิคือ ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางเพื&อกําหนดเป้ าหมายการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน วางแผนโดยคํานึ งถึ งความรู ้ ความสามารถของบุคลกร กําหนดปฏิ ทินปฏิ บตั ิงานในการ
วัดผลประเมินผล จัดประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเกี&ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน ใช้สื&อ
ให้เหมาะสมกับเนื/ อหาวิชา กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเห็ นประโยชน์ของการใช้ห้องสมุด สําหรับกิ จกรรม
บางส่ ว นที& ไ ม่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ คื อ นํา เทคโนโลยี ม าช่ ว ยในการวัด ผลประเมิ น ผล ให้ ค รู มี ส่ ว นร่ ว ม
ประเมินผลการนิ เทศ สํารวจความต้องการของผูเ้ รี ยน เพื&อนํามาเป็ นข้อมูลในการวางแผนการจัด
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กิ จกรรมการเรี ยนการสอน บันทึ กผลการใช้สื&อการเรี ยนการสอน และเชิ ญวิทยากรท้องถิ& นมาให้
ความรู ้แก่นกั เรี ยน
มยุรี สมใจ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื& องการบริ หารงานวิชาการสู่ เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ กลุ่มโรงเรี ยนปง 1 สํานักงานเขตพื/นที&การศึกษาพะเยา เขต 2 ผลการวิจยั สรุ ปได้
ว่า การบริ หารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษา การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
การวิจยั เพื&อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา การนิ เทศการศึ กษา การพัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึ กษาโดยใช้การจัดการบริ หารงานวิชาการที&มีการวางแผน การจัดองค์กร การนํา
องค์กร การควบคุมทุกกิจกรรมเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรี ยนได้มีการจัดทําโครงสร้ างหลักสู ตรและสาระต่าง ๆ ในหลักสู ตรสถานศึกษาโดยมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้ าหมายและคุ ณลักษณะที&พึงประสงค์ของกลุ่มโรงเรี ยน ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ น/ นั กลุ่ มโรงเรี ยนได้มีการส่ งเสริ มให้ครู จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตามสาระหน่ วยการเรี ยนรู ้ โดยเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ นอกจากนั/น ในด้า นการวิจยั เพื& อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้มีการส่ งเสริ มให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ และวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ใน
แต่ละกลุ่มสาระ ในส่ วนของการนิ เทศการศึกษา มีการดําเนิ นการนิ เทศงานวิชาการและการเรี ยน
สอนอย่างต่ อเนื& องในรู ปแบบที& หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึ กษา และในด้านของการ
พัฒนาระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาทางกลุ่ มได้มีการจัดระบบโครงสร้ างองค์กรให้
รองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเช่นกัน สําหรับปั ญหาและอุปสรรคในการ
บริ หารงานวิชาการสู่ เกณฑ์มาตรฐานชาติ ในหลาย ๆ ด้าน เช่ น งบประมาณไม่ เพีย งพอในการ
บริ หารงานวิชาการ มีสื&อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ และไม่ทนั สมัย
จํานวนครู ไม่ครบชั/น ไม่ครบสาระกลุ่มวิชาในหลักสู ตร ครู ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื& อง และขาด
ความรู ้ เรื& องการวิเคราะห์วิจยั อีกทั/งขาดความรู ้ ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานชาติ เพราะมีภาระ
งานอื& นมากทําให้ขาดการศึ ก ษาเกี& ยวกับ ตัวนัก เรี ยน เนื& องจากนักเรี ยนเป็ นชาวเขา พื/นฐานทาง
ครอบครัวของนักเรี ยนแตกต่างกัน พัฒนาด้านการอ่าน เขียน เป็ นไปด้วยความล่าช้า จึ&งส่ งผลให้
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทําให้ครู ขาดขวัญและกําลังใจในการทํางานเพราะเป็ นโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ขาดบุคลากร งบประมาณ
อนุ ยา อิ นทร์ ม งั& (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึ กษาเรื& องสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการของข้าราชการครู โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
สภาพการบริ หารงานวิ ช าการของข้ า ราชการครู โรงเรี ยนสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตจตุ จ ั ก ร
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที&สุด ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการของข้าราชการครู
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย การศึกษาใน
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สํา นัก งานเขตจตุ จกั ร กรุ ง เทพมหานคร ที& มี ข นาดต่ า งกัน มี ส ภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการที&แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที&ระดับ .05
วัฒนา โรจน์เจริ ญชัย (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื& องการบริ หารงานวิชาการโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษาในกลุ่มเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารหลักสู ตรมีการปฏิบตั ิและเป็ นจริ งในระดับมาก คือ
มีการจัดทําแผนงานการบริ หารหลักสู ตรโดยชุ มชนมีส่วนร่ วม มีการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ให้ทนั ต่อความเปลี&ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของท้องถิ&น สําหรับการจัดการเรี ยนการ
สอน พบว่า มีการปฏิบตั ิและเป็ นจริ งในระดับมากคือ มีแผนงานการจัดการเรี ยนการสอนที&มาจาก
การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน มีสื&อนวัตกรรมที&ทนั สมัยประกอบการ
สอน มีเอกสารหลักฐานร่ องรอยการปฏิบตั ิงานที&ชดั เจนตรวจสอบได้ ส่ วนการวัดและประเมินผล
พบว่า มี การปฏิ บตั ิ และเป็ นจริ งในระดับมาก คื อ มี แผนงานโครงการในการวัดและประเมิ นผล
การศึกษา มีระเบียบการวัดและประเมินผลที&มาจากการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการหลายฝ่ าย มี
เอกสารการวัดและประเมินผลที&เป็ นปั จจุบนั และตรวจสอบได้ ในขณะที&การนิ เทศในสถานศึกษา
พบว่า มีการปฏิบตั ิและเป็ นจริ งอยูใ่ นระดับมาก คือ มีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาที&มาจากการ
มีส่วนร่ วมของคณะกรรมการหลายฝ่ าย มีการวัดและประเมินผลการนิ เทศภายในสถานศึกษาและ
นํา ผลการประเมิ น ไปพัฒ นาปรั บ ปรุ ง งานต่ อ ไป เช่ น เดี ย วกัน กับ การประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่า มีการปฏิ บตั ิและเป็ นจริ งในระดับมาก คือ มีการประชุ มวางแผนงานโครงการ
การประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษาโดยผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึ กษาขั/น
พื/ นฐานและมี รายงานการประเมิ น ตนเองเสนอต่ อ หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด สํา หรั บ ปั ญหา พบว่า
ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสําคัญในการจัดประชุ มวางแผนการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั/น
พื/นฐานขาดการมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารไม่ส่งเสริ มการวิจยั ในชั/นเรี ยน สถานศึกษาขาดการติดตาม
และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื& อง ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดประชุ มวาง
แผนการปฏิ บ ตั ิ งานโดยให้ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั/นพื/ นฐานมี ส่วนร่ วมในการเสนอความ
คิดเห็ น ส่ งเสริ มให้ครู ทาํ วิจยั ในชั/นเรี ยน พัฒนาสื& อนวัตกรรมที&ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนให้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และมีการนิเทศอย่างต่อเนื&อง
โอภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื& องการบริ หารงานวิชาการกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ กษาขั/นพื/นฐานสั งกัดสํานัก งานเขตพื/นที& การศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต 2
ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานวิชาการของสถานศึ กษาขั/นพื/นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื/นที&
การศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับตามค่าเฉลี& ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี/ การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ การพัฒนาหลักสู ตรและสถานศึกษา การ
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พัฒนาระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา การวัดผลประเมิ นผลและเที ยบโอนผลการ
เรี ยน การพัฒนาสื& อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื&อการศึ กษาการนิ เทศการศึกษา การแนะแนว
การศึ กษา การพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู ้ การวิจยั เพื&อพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา การส่ งเสริ มความรู ้ ทาง
วิชาการแก่ชุมชน การส่ งเสริ ม และสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงาน
และสถาบัน อื& น ๆ ที& จ ัด การศึ ก ษา และการประสานความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาวิ ช าการกับ
สถานศึ กษาและองค์กรอื& นๆตามลําดับ ประสิ ทธิ ผลของสถานศึ กษาสังกัดสํานักงานเขตพื/นที&
การศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี& ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี/ อัตราการลาออกกลางคันของนักเรี ยน คุณภาพโดยทัว& ไป การขาดงาน ความพึง
พอใจในการทํางาน และผลสัมฤทธิA ทางการเรี ยน ตามลําดับ การบริ หารงานวิชาการผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา กับประสิ ทธิ ผลของสถานศึกษา เฉพาะส่ วนที&เกี&ยวข้องกับผูเ้ รี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื/นที&การศึกษาสุ พรรณบุรีเขต 2 มีความสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที&
ระดับ .01
วสั น ต์ ปรี ด านัน ต์ (2553:บทคัด ย่ อ ) ได้ศึ ก ษาเรื& อ งการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
สถานศึ กษาขั/นพื/นฐาน สังกัดเทศบาลเมื องสมุ ทรสงคราม จังหวัดสมุ ทรสงคราม ผลการวิจยั
พบว่า การบริ หารงานวิช าการของสถานศึ กษาขั/นพื/ นฐานสั ง กัดเทศบาลเมื องสมุ ท รสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื&อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 7
ด้า น โดยเรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี& ย จากมากไปน้ อ ย คื อ การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ การวัด ผล
ประเมิ นผลและการเที ย บโอนผลการเรี ย น การ พัฒนาหลัก สู ตรสถานศึ ก ษา การพัฒนาระบบ
ประกัน คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา การพัฒนาสื& อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื&อการศึกษา การ
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และการแนะแนวการศึกษา และอยูใ่ นระดับปานกลาง 5 ด้าน โดย เรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี& ยจากมากไปน้อยคือการประสานความร่ วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื&น
การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่ งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานและสถาบัน อื& นที& จดั การศึกษา และการส่ งเสริ มความรู ้ ด้าน
วิช าการแก่ ชุ ม ชน แนวทางพัฒ นาการบริ หารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาขั/น พื/ นฐาน สั ง กัด
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม ควรดําเนิ นการ ดังนั/นควรมีการวางแผนพัฒนา
หลัก สู ต รโดยให้ ชุ ม ชนและท้อ งถิ& น เข้า มามี ส่ ว นร่ ว ม ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู จ ัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที&
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนนําภูมิปัญญาท้องถิ&นเข้ามาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนส่ งเสริ มให้ครู มีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริ ง ทําวิจยั ในชั/นเรี ยนเพื&อ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนและนําเผยแพร่ ให้กบั
องค์กรอื& นจัดหาสื& อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที&ทนั สมัย ตรงกับความต้องการของครู ผูส้ อนควร
สร้างเครื อข่ายแห่งการเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนปฏิบตั ิการนิ เทศภายในโดยการมีส่วนร่ วม
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ของบุคลากรทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื& องวางแผนการแนะแนวจากการร่ วมมือระหว่างครู และผูป้ กครอง
ควรมีแผนพัฒนาปรับปรุ งการประกันคุ ณภาพภายใน ควรมี ศูนย์บริ การทางวิชาการให้แก่ชุมชน
และควรสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านวิชาการทั/งภายในประเทศและ ต่างประเทศเพื&อแลกเปลี&ยน
การบริ การทางวิชาการซึ& งกันและกัน
ศุทธิ นี สวรรณศร (2554:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื& องการดําเนิ นงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื/นที&การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี/ ในการ
ดําเนิ นงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื/นที& การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 36
ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดโครงสร้างหลักสู ตรในด้านเนื/ อหาและเวลาเรี ยน วางแผนการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ใน
โรงเรี ยน เน้นให้ครู เห็นความสําคัญของการใช้สื&อ วัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตร ส่ วนปั ญหาที&พบมี ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนน้อยได้เสนอไว้ดงั นี/ หลักสู ตรมี การแก้ไข
เปลี&ยนแปลงปรับปรุ งบ่อยครั/ง โรงเรี ยนไม่ได้ทาํ ทะเบียนแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
อย่างเป็ นระบบ งบประมาณในการผลิ ตสื& อการสอนน้อยเกิ นไป การวัดผลประเมิ นผลไม่ชดั เจน
โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าควรประชุ ม ชี/ แจง ทําความเข้าใจหลักสู ตรให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ควร
จัดงบประมาณเพิ&มเติมเกี&ยวกับการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ ควรจัดสรรงบประมาณในการผลิตสื& อการเรี ยน
การสอนให้เพียงพอ ควรอบรมครู เกี&ยวกับการวัดผลประเมินผล
ทรงศัก ดิA สิ ง หนสาย (2556:บทคัดย่อ ) ได้ศึ ก ษาเรื& อ งการดํา เนิ น งานวิช าการของ
ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในศู น ย์พ ัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาม่ อ นปิ& น อํา เภอฝาง จัง หวัด เชี ย งใหม่
ผลการวิ จยั สรุ ป ได้ว่า ด้า นการบริ หารจัดการและพัฒ นาหลัก สู ตร พบว่า โดยภาพรวมมี ก าร
ดํา เนิ น งานอยู่ ใ นระดับ มาก โดยมี ก ารจัด ประชุ ม ชี/ แจงให้ ค รู เ ข้า ใจหลัก การจัด ทํา หลัก สู ต ร
จุดมุ่งหมายและโครงสร้ างของหลักสู ตรปั ญหาที& พบคือ ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสําคัญในการจัดทํา
หลักสู ตรที& ตอบสนองตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและท้องถิ& น ขาดการให้ค วามรู ้ ความเข้าใจ
เพื&อให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรแก่ชุมชน ส่ วนข้อเสนอแนะที&สําคัญคือ ผูบ้ ริ หารควรให้
ความสําคัญในการจัดทําหลักสู ตรที&ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและท้องถิ&น ให้มีการติดต่อ
ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั/นพื/นฐาน ผูแ้ ทนชุ มชนเพื&อให้ความเห็นในการพัฒนา
หลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า โดยภาพรวมมีการดําเนิ นงานอยูใ่ นระดับมาก โดยมีการสง
เสริ มให้ครู จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร ปั ญหาที&พบคือ
ขาดแคลนอัตรากําลังครู และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอ ส่ วนข้อเสนอแนะ
ที& สํา คัญคื อผูบ้ ริ หารควรสรรหาบุ คลากรและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรี ย นการสอนให้
เพียงพอ ด้านการนิ เทศกรศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการดําเนิ นการอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ผูบ้ ริ หารมีการประเมินการนิ เทศอย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั/ง ปั ญหาที&พบคือ ผูบ้ ริ หารขาดการนิ เทศ
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อย่างต่อเนื&องและไม่เป็ นระบบ ส่ วนข้อเสนอแนะสําคัญคือ ผูบ้ ริ หารควรวางแผนและนิ เทศให้เป็ น
ระบบและต่อเนื& อง ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า โดยภาพรวมมีการดําเนิ นอยู่ในระดับมาก
โดยมีการมอบหมายและติดตามให้มีการจัดหาหรื อจัดทําเอกสาร หลักฐานการศึกษาเป็ นไปอย่าง
เป็ นระเบียบ การวัดและประเมินผล ปั ญหาที&พบคือ ผูบ้ ริ หารขาดความรู ้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริ งและไม่เห็นความสําคัญในการสร้างความรู ้ ความเข้าใจเรื& องการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริ งแก่ครู ส่ วนข้อเสนอแนะสําคัญคือ ผูบ้ ริ หารควรมีความรู ้ความเข้าใจใน
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งและให้ความสําคัญในการสร้างความรู ้ความเข้าใจเรื& องการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริ งแก่ครู ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนาสื& อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการดําเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและ
สนับ สนุ น ให้ ค รู พ ัฒ นา และใช้สื& อ นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ปั ญ หาที& พ บคื อ
ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสําคัญในการวางแผนและดําเนินกรจัดหาสื& อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้เพียงพอ ส่ วนข้อเสนอแนะสําคัญคือ ผูบ้ ริ หารควรวางแผนและดําเนิ นจัดหาสื& อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอ
นายณัฐสิ ทธิA สิ งห์ดว้ ง (2557:บทขัดย่อ) ได้ศึกษาเรื& องสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
วิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิ ธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี&ยอยูใ่ นระดับมาก เมื&อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านภาพโดยรวมของสภาพการ
บริ หารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี&ยเท่ากับ 3.98 โดยด้านที&มีค่าเฉลี& ยสู งสุ ดคือ ด้านการ
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน มีค่าเฉลี&ยเท่ากับ 4.48 และด้านที&มีค่าเฉลี&ยน้อยที&สุดคือ
ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื&น มีค่าเฉลี&ยเท่ากับ 3.60 ส่ วน
ด้านปั ญหาโดยรวมของการบริ หารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี& ยเท่ากับ 3.07 โดย
ด้านที&มีค่าเฉลี&ยสู งสุ ดคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ มีค่าเฉลี& ยเท่ากับ 3.84 และด้านที&มี
ค่าเฉลี&ยน้อยที&สุดคือ ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน มีค่าเฉลี&ยเท่ากับ 3.33 2)
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญ ศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ จํา แนกตาม
สถานภาพทัว& ไป โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู มี ค วามคิ ดเห็ นต่ อสภาพและปั ญหาการ
บริ หารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน เมื& อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี ด้านที& แตกต่างกันคื อ ด้าน
หลักสู ตร ด้านการวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการส่ งเสริ มความรู ้ ทางวิชาการแก่ชุมชน
ด้านการประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื&น ด้านการพัฒนากระบวนการ
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เรี ยนรู ้ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรี ยน และด้านการส่ งเสริ มสนับสนุ นงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานและสถาบันอื&นที&จดั การศึกษา โดยผูบ้ ริ หารเป็ นผู ้
ปฏิ บตั ิและกํากับดู แล จึงตระหนักเห็ นว่าปั ญหาการบริ หารงานวิชาการแตกต่างจากครู ซึ& งส่ วน
ใหญ่มีหน้าที&ในการจัดการเรี ยนการสอนมากกว่าบทบาทในการดําเนินการโดยมีค่าเฉลี&ยสู งกว่า
จากการศึ ก ษาผลงานวิ จ ัย ที& เ กี& ย วข้อ งกับ การบริ หารงานวิ ช าการสรุ ป ได้ว่ า การ
บริ หารงานวิชาการเป็ นงานที&สําคัญถื อเป็ นหัวใจของโรงเรี ยนซึ& งผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ด
และต้องเข้าใจการบริ หารงานวิชาการให้ลึกซึ/ งในทุกๆด้านของงานวิชาการ ดังนั/นผูว้ ิจยั จึงสนใจที&
จะศึ ก ษาการบริ หารงานวิช าการของผูบ้ ริ หารและครู ใ นโรงเรี ย นสั งกัดสํา นัก งานเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร เพื&อได้ขอ้ มูลในการปรับปรุ งและพัฒนางานวิชาการให้มีประสิ ทธิ ภาพ ตามที&
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที&แก้ไขเพิ&มเติม (ฉบับที& 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้
สถานศึกษาบริ หารงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาโดยอิสระ คล่องตัว เต็มตามศักยภาพ มี
การพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดผลและประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรี ยน การวิจยั เพื&อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื& อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื&อการศึกษา
การพัฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้ การนิ เ ทศการศึ ก ษา การแนะแนวการศึ ก ษา การพัฒ นาระบบประกัน
คุ ณภาพสถานศึ กษา การส่ งเสริ มความรู ้ ดา้ นวิชาการแก่ ชุมชน การประสานความร่ วมมื อในการ
พัฒนาวิช าการกับ สถานศึ ก ษาอื& น การส่ งเสริ มและสนับ สนุ นงานวิชาการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื&นที&จดั การศึกษา

