บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการศึก ษาสภาพการบริ หารงานวิชาการในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ครั้งนี้ ได้ใช้กรอบแนวคิดจากทฤษฎี หลักการ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอหัวข้อตามลาดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แนวคิด หลักการและทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 2 บริ บทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ส่ วนที่ 3 แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริ หารงานวิชาการ
ส่ วนที่ 4 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ส่ วนที่ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิด หลักการทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
การบริ หารงานวิชาการ เป็ นสิ่ งสาคัญในการบริ หารสถานศึกษา ไม่วา่ สถานศึกษาจะอยู่
ระดับใดก็ตาม การบริ หารงานวิชาการเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญเป็ นประการแรก เพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่นกั การศึกษาได้ให้ความหมายมีความสอดคล้องกัน ดังนี้
การบริ ห ารงานวิช าการ หมายถึ ง การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ง ภายในและ
ภายนอกห้องเรี ยน เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้มีความรู้ความสามารถ สามารถประกอบอาชีพและดารงตนเป็ น
พลเมืองที่ดีได้ (สมศักดิ์ คงเที่ยง, 2542 : 60 ; ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์, 2543 : 2 ; พิเชฏฐ์ ดงปั ต
ถา, 2544 : 12 ; พระสาย แวงคา, 2544 :17)
สรุ ปได้วา่ การบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การบริ หารงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ของการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในทุก ๆ ด้าน ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่กาหนดไว้ คือ ให้นกั เรี ยนเป็ นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุ ข
2. ความสาคัญของงานวิชาการ
งานวิชาการมี ความสาคัญและเป็ นภารกิ จหลักในการบริ หารงานวิชาการที่ จะต้องวาง
ระบบงานอย่างเป็ นขั้นตอนที่ชดั เจนและมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
โดยตรง อันเป็ นหัวใจหลักของสถานศึกษา
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่นกั การศึกษาได้ให้ความสาคัญมีความสอดคล้องกัน ดังนี้
การบริ ห ารงานวิ ช าการเป็ นสิ่ ง ส าคัญ อัน ดับ แรกของโรงเรี ย นที่ มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ
ผูบ้ ริ หารในการนาไปบริ หารจัดการในการเรี ยนการสอน ให้บรรลุเป้ าหมายและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดในการศึกษา (อุทยั บุญประเสริ ฐ, 2540 : 34 ; ทวีศกั ดิ์ หงษ์อารยะชน, 2542 : 9 ; บุษราคัม
จรรย์นาฎย์, 2544 : 9) ซึ่ งสอดคล้องกับ สมิทธ์ และคณะ (Smith and Others,1961 อ้างถึงใน ปรี ยา
พร วงศ์อนุตรโรจน์, 2545 : 1-2) ในด้านการใช้เวลาในการบริ หารงานและการให้ความสาคัญของ
งานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารโดยแยกงานออกเป็ น 7 ประเภท พบว่า การ
บริ หารงานวิชาการ คิดเป็ นร้ อยละ 40 งานบริ หารบุคลากร คิดเป็ นร้ อยละ 20 งานบริ หารกิ จการ
นักเรี ยนนักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 20 งานบริ หารการเงิน คิดเป็ นร้อยละ 5 งานบริ หารอาคารสถานที่
คิดเป็ นร้อยละ 5 งานบริ หารความสัมพันธ์กบั ชุ มชน คิดเป็ นร้อยละ 5 และงานบริ หารทัว่ ไป คิดเป็ น
ร้อยละ 5
จากการศึกษาครั้งนี้ จะเห็นว่าการบริ หารงานวิชาการมีความสาคัญถึงร้อยละ 40 ซึ่ งถื อว่า
มีความสาคัญมากที่สุดในการบริ หารงานโรงเรี ยน
สรุ ปได้ว่า การบริ หารงานวิชาการ เป็ นงานที่สาคัญที่ถือว่าเป็ นหัวใจของโรงเรี ยนหรื อ
สถานศึกษาที่มีส่วนในการผลักดันกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์ชดั เจน
เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รับประสบการณ์ และเกิ ดการเรี ยนรู้ ควบคู่กบั การมีคุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งยังช่ วย
พัฒนาประเทศชาติและสังคมให้เจริ ญก้าวหน้าอีกด้วย
3. แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารองค์ การ
การบริ หารองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นองค์การประเภทใด มี ขนาดใหญ่หรื อขนาดเล็กก็ตาม
ต่างก็มีความเชื่อว่า ทฤษฎีหรื อหลักการทางการบริ หารมีความจาเป็ นที่ผบู้ ริ หารองค์การหรื อหัวหน้า
หน่วยงานจะต้องศึกษาเรี ยนรู ้ เพื่อจะได้นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทขององค์การนั้นๆ
ถึงแม้วา่ องค์การทุกประเภทจะมีองค์ประกอบที่เหมือนๆ กันก็จริ ง แต่ก็มีความแตกต่างกันในส่ วน
ของทรัพยากร บุคลากร และเป้ าหมายขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การทางการศึกษา ซึ่ งเป็ น
องค์การที่มีความแตกต่างไปจากองค์การธุ รกิ จอื่น และมีเป้ าหมายเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามที่กาหนด ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่ผบู ้ ริ หารจะต้องศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนว
ปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการบริ หารองค์การมากขึ้น
เซี ยร์ (Sears, n.d. อ้างถึงใน วิบูลย์ โตวณะบุตร และภาวิดา ธาราศรี สุทธิ , 2542 : 75) ได้
สรุ ปว่า การบริ หารการศึกษานั้น จะต้องดาเนิ นการไปตามกระบวนการบริ หาร 5 ขั้น ซึ่ งเรี ยกย่อ ๆ
ว่า PODCC โดยมีกระบวนการบริ หาร ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) เป็ นการกาหนดแผนงานและโครงการไว้ล่วงหน้า
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2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็ นการกาหนดตาแหน่ งและหน้าที่ ในหน่ วยงานให้
ชัดเจน
3. การอานวยการ (Directing) เป็ นการพิจารณาสั่งการและมอบหมายงาน
4. การประสานงาน (Coordinating) เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงานและ
ตาแหน่งต่างๆ ในหน่วยงาน
5. การควบคุมงาน (Controlling) เป็ นการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ทีด (Tead, n.d. อ้างอิงใน วิบูลย์ โตวณะบุตร และภาวิดา ธาราศรี สุทธิ , 2542 : 74) ได้
เสนอว่า การบริ หารงานนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องดาเนิ นการในกระบวนการที่ เรี ย กว่า กระบวนการ
บริ หาร ซึ่ งมี 9 ขั้นตอน คือ
1. กาหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้ชดั เจน
2. จัดทาแผนงาน
3. กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ระดับบริ หารฝ่ ายต่างๆ ทุกคน
4. มอบงานและมอบอานาจหน้าที่แก่ผรู ้ ่ วมงานให้เป็ นสัดส่ วนชัดเจน
5. ควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมงาน
6. ปฏิบตั ิการตามความจาเป็ นเพื่อปริ มาณและคุณภาพของงาน
7. จัดให้มีการประสานงานกันทุกหน่วยงาน
8. ดาเนินการบารุ งขวัญให้กาลังใจ กระตุน้ ให้ผรู ้ ่ วมงานปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. เตรี ยมวางแผนงานในอนาคต
กูลิค และเออร์วคิ (Gulick and Urwick, 1920-1930 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551 :
60-61) ได้เสนอกระบวนการบริ หารไว้ 7 ประการ ซึ่งเรี ยกย่อ ๆ ว่า POSDCORB โดยมีกระบวนการ
บริ หาร ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรื อวางโครงการปฏิบตั ิงานไว้ล่วงหน้า
ว่าจะต้องทาอะไร และทาอย่างไรเพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การกาหนดโครงสร้าง การแบ่งส่ วนงาน การจัด
สายงานบังคับบัญชา และการกาหนดตาแหน่งหน้าที่
3. การบริ หารงานบุคคล (Staffing) หมายถึง การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การพัฒนา
บุคลากร การสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทางาน การประเมินผลการทางานเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบ การให้สวัสดิการ และการให้พน้ จากงาน
4. การอานวยการ (Direction) หมายถึ ง การอานวยการ การตัดสิ นใจ การวินิจฉัยสั่งการ
การควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบตั ิการ
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5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึ ง การประสานงานด้านต่างๆ ขององค์การ
เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ และดาเนินการไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน
6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกขององค์การทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึ ง การจัดท างบประมาณ การใช้จ่า ยเงิ น การ
ควบคุมและตรวจสอบด้านการเงิน
เกรก (Gregg, 1967 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551 : 37-38) ได้สรุ ปว่า กระบวนการ
บริ หารการศึกษา มี 7 ขั้น ดังนี้
1. Decision Making คือ การตัดสิ นใจเพื่อดาเนินการ
2. Planning คือ การวางแผนปฏิบตั ิการตามแนวทางเลือกที่ตดั สิ นใจเลือกแล้ว
3. Organizing คือ การจัดองค์การ
4. Communicating คือ การติดต่อสื่ อสาร ทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ
5. Influencing คือ การจูงใจให้ทุกคนในองค์การปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
6. Coordinating คือ การประสานงาน
7. Evaluating คือ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผน
สรุ ปได้ว่า แนวคิ ด หลักการและทฤษฎี การบริ หารองค์การ หมายถึ ง แนวความคิดหรื อ
ความเชื่ อที่ เกิ ดขึ้ นอย่า งมี หลัก เกณฑ์ มี การทดสอบและการสัง เกตจนเป็ นที่ แน่ ใจ มีเหตุ ผลและ
สามารถน าไปประยุก ต์ และปฏิ บ ัติ ไ ด้ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการบริ ห ารงานในองค์ก าร ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อหน่วยงานในองค์การนั้นๆ
4. หลักการบริหารสถานศึกษา
การบริ หารนั้นเป็ นทั้งศาสตร์ ที่ตอ้ งศึกษาเรี ยนรู ้และเป็ นทั้งศิลปะที่ผบู ้ ริ หารจะต้องนาไป
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในเชิ งของการบริ หารสถานศึกษา ซึ่ งหลักการบริ หาร
สถานศึกษา มีดงั นี้
1. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participative Management)
ในการบริ ห ารองค์ก ารนั้น นอกจากผูบ้ ริ ห ารซึ่ งมี บ ทบาทส าคัญ ในองค์ก ารแล้ว
สมาชิ กหรื อบุ คคลในองค์การก็เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้องค์การก้าวหน้าไปได้ดว้ ยดี การบริ หารใน
ปั จจุบนั จึงพยายามหาวิธีการที่จะให้มีการยอมรั บและความเข้าใจระหว่างผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ อยู่ใน
องค์การ แนวความคิดหนึ่งของการบริ หารก็คือ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
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คริ ส อากีริส (Chris Argyris, n.d. อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551: 166) กล่าวว่า
การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นการจู ง ใจให้ ผูร้ ่ ว มปฏิ บ ัติ ง านในองค์ก ารได้มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจ ร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบตั ิอยูด่ ว้ ยความเต็มใจ ซึ่ งประกอบ
ไปด้วย 3 ประการ คือ
1. การมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิ กขององค์การย่อมมีความผูกพันกับ
องค์การที่ตนเองปฏิ บตั ิงานอยู่ และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานขององค์การ
แม้เพียงได้รับฟังความคิดเห็น ก็ทาให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานขององค์การแล้ว
2. การมีส่วนร่ วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้ าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุน้ ให้
สมาชิ กแสดงความคิดเห็ นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความเกื้อกูลซึ่ งกันและกันระหว่างกลุ่มสมาชิ ก ทาให้
สมาชิกในองค์การมีเป้ าหมายเดียวกัน
3. การมี ส่วนร่ วมช่ วยให้เกิ ดความสานึ กในหน้าที่ ความรั บผิดชอบ การที่ บุคคลได้
แสดงความคิดเห็ นและยอมรั บในเป้ าหมายเดี ย วกัน จะช่ วยกระตุ ้นให้บุคคลเกิ ดความสานึ กใน
หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงานขององค์การ
สรุ ปได้ว่า การบริ หารแบบมี ส่วนร่ วม หมายถึ ง การที่ บุคคลได้มีส่วนเกี่ ยวข้องในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ทั้ง ในด้า นการแสดงความคิ ด เห็ น การตัด สิ น ใจและการปฏิ บ ัติ ง าน ตลอดจนการ
ประเมินผล
5. การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน (School Based Management : SBM)
กระทรวงศึกษาธิการได้นาแนวคิดด้านการบริ หารจัดการสถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน ซึ่ งถื อเป็ นนโยบายสาคัญที่มุ่งหวังให้การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาเป็ น
เครื่ องมือที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการจัดการศึกษาไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยกาหนด
เป็ นกรอบภารกิจในด้านการบริ หารจัดการ 4 ด้าน คือ การบริ หารวิชาการ งบประมาณ บุคคล และ
การบริ หารทัว่ ไป ซึ่ งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. หลัก การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็ นรู ป แบบของการมอบอ านาจหรื อ
กระจายอานาจ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการบริ หาร และการจัดการศึ กษาไปให้สถานศึ กษาซึ่ งเป็ น
หน่วยปฏิบตั ิ
2. หลักการบริ หารตนเอง (Self Management) สถานศึกษามีความเป็ นอิสระคล่องตัวมี
อานาจตัดสิ นใจด้วยตนเองมากขึ้น ภายใต้การบริ หารในรู ปของคณะกรรมการสถานศึกษา
3. หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participative Management) ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกาหนดนโยบาย การตัดสิ นใจ และร่ วมคิดร่ วมทา โดยเชื่อว่าการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมจะทา
ให้คุณภาพของผลผลิตเพิ่มขึ้น และผูป้ ฏิบตั ิมีความพึงพอใจ

11
4. หลักการมีภาวะผูน้ าแบบเกื้ อหนุ น (Supporting Leader) โดยผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่คอยให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุน และอานวยความสะดวกต่างๆ แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole-School Approuch) เป็ นการยึดรู ปแบบของการพัฒนา
ในทุ ก ๆ ด้า น ทั้ง ด้า นการบริ หาร การจัด การสอนของครู และวิธี ก ารเรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย น เพื่ อให้
สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางแห่งการเปลี่ยนแปลง
6. หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) เพื่อความโปร่ งใสและให้การ
บริ หารจัดการเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
สรุ ปได้วา่ การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เป็ นการจัดการที่เป็ นไปตามความต้องการ
ของโรงเรี ยนเอง โดยการบริ หารแบบมี ส่วนร่ วมในรู ปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใช้
อานาจหน้า ที่ ความรั บผิดชอบในการตัดสิ นใจ ใช้ทรั พยากรที่ มี อยู่ดาเนิ นการ แก้ปั ญหาและจัด
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรี ยน ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อคุณภาพในการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ยนทุกคน
6. บทบาทหน้ าทีข่ องผู้นาทางการศึกษา
เนื่ อ งจากสถานศึ ก ษาเป็ นศู นย์ก ลางของการเรี ย นการสอน ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง
จาเป็ นต้องเป็ นผูน้ าทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็ นการบริ หาร การจัดหลักสู ตร โปรแกรมการเรี ยน การ
สอน การร่ วมกับสมาคมวิชาชี พ ความรอบรู ้ ทนั ต่อเหตุ การณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงและมี วิสัยทัศน์ทาง
การศึกษา
ทรัสตี (Trusty, 1986 อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2551 : 131-132) แห่ งภาควิชาการ
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริ กา ได้กล่าวถึงหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในฐานะที่เป็ นผูน้ าทางวิชาการไว้ 17 ประการ คือ
1. ส่ งเสริ มให้ครู ได้พฒั นาเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษา
2. ส่ งเสริ มให้ครู นาเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถานศึกษาไปปฏิบตั ิ
3. สร้ า งความเชื่ อ มั่น ว่า กิ จ กรรมของสถานศึ ก ษาและของห้ อ งเรี ย นสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
4. สร้ างความเชื่ อมัน่ ว่าโครงการทางวิชาการของสถานศึ กษาเป็ นผลมาจากผลการวิจยั
และการปฏิบตั ิทางการศึกษา
5. มีการวางแผนร่ วมกับคณะครู เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ทางวิชาการเพื่อให้บรรลุ ความ
ต้องการของนักเรี ยน
6. ส่ งเสริ มให้ครู นาโครงการทางวิชาการไปปฏิบตั ิ
7. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคณะครู ในการประเมินผลโครงการทางวิชาการของโรงเรี ยน
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8. ติดต่อสื่ อสารกับครู และนักเรี ยนด้วยความคาดหวังที่สูงในด้านมาตรฐานทางวิชาการ
9. ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางสังคมของนักเรี ยน
10. ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างเชาว์ปัญญาของนักเรี ยน
11. มีการจัดสรรเวลาเพื่องานวิชาการร่ วมกับครู ไว้อย่างชัดเจน
12. ให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ นัก เรี ย นในการก าหนดระเบี ย บเพื่ อ แก้ปั ญ หาด้า นวิ นัย ของ
นักเรี ยน
13. ร่ วมมือกับนักเรี ยนให้มีการนาระเบียบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาแก้ไขปั ญหาด้านวินยั
14. ร่ วมมือกับคณะครู ให้มีการนาระเบียบกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาด้าน
วินยั ของนักเรี ยน
15. มีการปฐมนิเทศคณะครู เกี่ยวกับโครงการของสถานศึกษา
16. มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู อย่างยุติธรรม
17. ช่วยเหลือครู ในการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
เนื่ องจากผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาเป็ นบุ ค คลที่ ส าคัญในการด าเนิ น งานทางวิชาการของ
สถานศึ ก ษา ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจึ ง ควรมี บ ทบาทดัง ต่ อ ไปนี้ (เอกสารประกอบการบรรยาย
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับสู ง หมวดวิชาบริ หารศาสตร์ กองพัฒนาบุคคล สปช, 2536)
1. กาหนดนโยบาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และวางแผนงานโรงเรี ยน
2. จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานวิชาการ
3. กากับ ติดตาม นิเทศงานวิชาการอย่างมีระบบ
4. จัดหาหลักสู ตรและเอกสารหลักสู ตรให้เพียงพอตามสภาพของสถานศึกษา
5. จัดให้ครู ผลิต จัดหาสื่ อ และนาไปใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
6. จัดให้มีมุมหนังสื อห้องสมุดที่เหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษา
7. ให้สถานศึกษามี การวัดและประเมิ นผลการเรี ย นการสอนตามระเบี ยบว่า ด้วย การ
วัดผล
8. ส่ งเสริ มและนาเทคนิ ควิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ในการดาเนิ นงานวิชาการ ของ
สถานศึกษา
9. อ านวยความสะดวกในด้า นต่ า งๆ เช่ น จัด สรรงบประมาณโครงการด้ว ยความ
เหมาะสม เป็ นต้น
10. ให้คาแนะนาปรึ กษาในการดาเนินงานวิชาการทุกด้าน
11. จัดให้มีการประเมินผลงานวิชาการทุกระยะ เมื่อพบปั ญหาต้องดาเนินการแก้ไข
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สรุ ป ได้ว่า การเป็ นผูน้ าทางวิช าการศึ ก ษา หมายถึ ง การนาเอาความรู ้ ความสามารถ
แนวความคิด เทคนิควิธี ที่มีประสิ ทธิ ภาพต่อการศึกษามาใช้ในการบริ หารสถานศึกษา การเรี ยนการ
สอน และการพัฒนาวิชาชีพ
บริบทของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ข้ อมูลทัว่ ไป
ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดให้มีเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 45 ก. ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 และได้มีการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จานวนทั้งสิ้ น 42 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ สิ งห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ซึ่ งมีโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดเขต
พื้นที่ จานวน 64 โรงเรี ยน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งอยู่ตึกสามัญศึกษาเก่าในโรงเรี ยน
สิ งห์บุรีเลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ตาบลบางมัญ อาเภอเมือง จังหวัดสิ งห์บุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน
64 โรงเรี ยนกระจายอยูใ่ นท้องที่ 4 จังหวัด ดังนี้
1 . จังหวัดชัยนาท จานวน 13 โรงเรี ยน
2. จังหวัดลพบุรี จานวน 25 โรงเรี ยน
3. จังหวัดสิ งห์บุรี จานวน 12 โรงเรี ยน
4. จังหวัดอ่างทอง จานวน 14 โรงเรี ยน
ผู้บริหารสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
1. นางมณฑ์ธวัล วุฒิวชิ ญานันต์ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
2. นายสละ วิเลปนะ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
3. นางวัฒนา โคตรมี รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
4. นายสกุล จันทนา รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่ วย
1. นายเริ งศักดิ์ โครพ นักจัดการงานทัว่ ไป ชานาญการ ผูอ้ านวยการกลุ่มอานวยการ
2. นางอรุ ณี กลับดี นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารบุคคล
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3. นายอภิชาต เพชรพลอย ศึกษานิ เทศก์ ชานาญการพิเศษ หัวหน้าหน่ วยนิ เทศและ
ติดตามประเมินผลการศึกษา
4. นางฐิตินนั ท์ สุ วรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษา
5. น.ส.อุ ส า กลับ หอม เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ นโยบายและแผน ชานาญการพิ เศษ
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
6. น.ส.พัฐชญาณ์กุล ศรี สิงห์ นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ ผูอ้ านวยการกลุ่มการเงินและ
สิ นทรัพย์
7. นางพิศมัย สี แตง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชานาญการ ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผูบ้ ริ หารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5
จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
อ่างทอง
23
4
27
ลพบุรี
50
14
64
สิ งห์บุรี
22
5
27
ชัยนาท
15
6
21
รวมทุกจังหวัด
110
29
139
ตาราง 2 แสดงข้อมูลจานวนครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานในเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5
จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
อ่างทอง
181
375
556
ลพบุรี
365
809
1,174
สิ งห์บุรี
202
277
479
ชัยนาท
181
340
521
รวมทุกจังหวัด
929
1,801
2,730
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ตาราง 3 ข้อมูลบุคลากร ผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
อ่างทอง
204
379
583
ลพบุรี
415
823
1,238
สิ งห์บุรี
224
282
506
ชัยนาท
196
346
542
รวมทุกจังหวัด
1,039
1,830
2,869
(ข้อมูลระบบสารสนเทศ สถานศึกษาปี การศึกษา 2554 )
สรุ ปได้วา่ ขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบตั ิตามรู ปแบบงานวิชาการที่
วางไว้ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นสาคัญ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่ผเู ้ รี ยน
อันเป็ นขอบข่ายหน้าที่ที่ผบู ้ ริ หารจะต้องดาเนิ นการ
จากขอบข่ายการบริ หารงานวิชาการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ งานวิชาการมักมีขอบข่าย
ที่ มี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน อาจแตกต่ า งกัน ที่ ร ายละเอี ย ดเท่ า นั้น ทั้ง นี้ ผู ้วิ จ ัย ได้น าขอบข่ า ยการ
บริ หารงานวิชาการจากกรอบแนวคิดในการวิจยั ที่ได้นาเสนอไว้แล้วในบทที่ 1 มาเป็ นขอบข่ายใน
การศึกษา คือ
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารงานวิชาการ
1. ด้ านหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้
หลัก สู ต รนับ ว่า มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ ง ต่ อ การจัด การศึ ก ษา เพราะหลัก สู ต รเป็ นมวล
ประสบการณ์ ต่างๆ ที่โรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนจัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรี ยนมีการพัฒนาไปตามลักษณะ
ที่ต้ งั จุดมุ่งหมายไว้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่นกั การศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสู ตรและการนา
หลักสู ตรไปใช้ มีความสอดคล้องกัน ดังนี้
การใช้หลักสู ตรเป็ นบรรทัดฐานในการจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยผูบ้ ริ หาร
และครู ใ นโรงเรี ย นร่ ว มกัน วิ เคราะห์ เ นื้ อหาของหลัก สู ต รและสภาพท้องถิ่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ดความ
สอดคล้องกับปั จจัยความต้องการพื้นฐานของผูเ้ รี ยน (อานาจ จันทร์ แป้ น, 2532: 3 ; ธารง บัวศรี ,
2532 : 6 ; มนัส สายโกสุ ม, 2541:12)
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สรุ ปได้วา่ หลักสู ตร หมายถึง รู ปแบบหรื อวิธีการในการจัดมวลประสบการณ์ ทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านเนื้ อหาและการจัดกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะ สติปัญญา ของผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับ และมีการประมวลและวัดผล
ของการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ส่ วนการนาหลักสู ตรไปใช้ หมายถึง การนาหลักสู ตรไปสู่ วิธีการปฏิบตั ิจริ ง ในการเรี ยน
การสอนในโรงเรี ยน โดยเน้นที่การจัดกิจกรรม และกระบวนการต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
มีความรู้และมีความสุ ขในการเรี ยน
2. ด้ านการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอน ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการนาหลักสู ตรไปใช้ เพราะการเรี ยนรู้
จะเกิ ดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กบั กระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นส่ วนสาคัญ และผูท้ ี่มีบทบาท
มากที่สุดในการจัดการเรี ยนการสอนคือครู ผสู้ อน ซึ่ งเป็ นบุคคลที่จดั ประสบการณ์ให้นกั เรี ยน และ
การจัดประสบการณ์น้ นั ครู ควรคานึงถึงบรรยากาศ ความเหมาะสมและวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคนใน
การจัดการเรี ยนการสอน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการจั ดการเรี ยนการ
สอนมีความสอดคล้องกัน ดังนี้
การจัด การเรี ย นการสอน หมายถึ ง การจัด รู ปแบบวิธี ก ารสอน โดยมี ความสัม พัน ธ์
ระหว่างครู และนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้และเข้าใจในบทเรี ยน (บุญชม ศรี สะอาด,
2534: 1-2 ; กรมวิชาการ, 2534 : 3 ; ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ , 2543 : 151) ได้ให้ท ศั นะที่
ครอบคลุ มเนื้ อหาสาระและหลัก สู ตรการจัดการเรี ยนการสอนว่าจะต้องประกอบไปด้วยการจัด
ประมวลการสอน การจัดแผนการเรี ยน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรี ยน การจัดครู อาจารย์เข้า
สอน การสอนซ่ อ มเสริ ม การเลื อ กต าราเรี ย น คู่ มื อ ครู ใ นงานวิ ช าการ การจัด ท าคู่ มื อ นัก เรี ย น
นักศึกษา การจัดห้องศูนย์ควบคุมการเรี ยนการสอนทางวิชาการ
สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการที่ ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ครู เป็ น
เพี ย งผูช้ ้ ี แนะ โดยครู แ ละนัก เรี ย นมี ก ารจัด กิ จ กรรมร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมและบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสู ตรที่วางไว้
3. ด้ านการนิเทศภายใน
การนิ เทศภายในโรงเรี ยน เป็ นงานที่จะช่ วยพัฒนากระบวนการการเรี ยนการสอนให้มี
คุณภาพ โดยผูบ้ ริ หารจะต้องทาให้บุคลากรภายในโรงเรี ยนตระหนักและเห็นความสาคัญของ การ
นิเทศ ซึ่ งทุกคนมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการนิ เทศภายใน มี
ความสอดคล้องกัน ดังนี้
การนิ เทศ หมายถึ ง กระบวนการ แนะนาช่ วยเหลื อ และปรับปรุ งแก้ไข ในการพัฒนา
รู ปแบบวิธีการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพเป็ นไปตามเป้ าหมายของหลักสู ตร (อนุ ศกั ดิ์ สมิตสันต์,
2540 : 235 ; ชารี มณี ศรี , 2542 : 13 ; จุไรรัตน์ เอิบกมล, 2544 : 27)
สรุ ปได้ว่า การนิ เทศการศึกษา หมายถึง การร่ วมมือกันของผูบ้ ริ หารและบุคลากรใน
โรงเรี ยน ในการเสนอแนะ ให้คาปรึ กษา และแก้ไข ในข้อบกพร่ องที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนของ
ครู เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
4. ด้ านการวัดผลและประเมินผล
การวัด ผลและประเมิ น ผล เป็ นวิ ธี ก ารขั้น สุ ด ท้า ยของการเรี ยนการสอน เพื่ อ วัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนว่ามี ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ มากน้อยเพียงใด ซึ่ งกาหนดเป็ น
ตัวเลขและนาผลของการวัดกระบวนการเรี ยนรู ้ น้ นั มาประเมินผลเพื่อปรับปรุ งให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรที่กาหนดไว้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ นัก การศึ ก ษาได้ใ ห้ ค วามหมายของการวัด ผลและ
ประเมินผลแบ่งออกเป็ น 2 คา คือ การวัดผล (Measurement) และการประเมินผล (Evaluation) ดังนี้
การวัดผล หมายถึ ง กระบวนการในการใช้ข้อ มูล โดยอาศัย ตัว เลขเป็ นเกณฑ์ เพื่ อ ชี้
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ งที่วดั ว่ามีจานวนหรื อปริ มาณเท่าใด
การประเมิ นผล หมายถึ ง กระบวนการในการนาเอาค่า ที่ ไ ด้จากการวัดผลมาตี ค่า เพื่ อ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงตัดสิ นตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ (สมนึก ภัททิยธนี , 2541: 3 ;ไพศาล
หวังพานิช, 2545:3 ; ไพศาล ภิรมย์ศรี , 2545 : 44)
สรุ ปได้วา่ การวัดผลและประเมินผล เป็ นกระบวนการที่สาคัญที่จะชี้ วดั ว่านักเรี ยนแต่ละ
คนมีประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานมากน้อยเพียงใด ซึ่ งจะทาให้ทราบว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถในด้านใดบ้าง บกพร่ องในด้านใดบ้าง โดยนาผลจากการวัดเป็ นจานวน (คะแนน)มา
ตัดสิ นตามเกณฑ์ที่วางไว้
5. ด้ านสื่ อการเรียนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ถื อว่าสื่ อการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่จะช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนเกิดประสิ ทธิ ภาพแก่ผเู ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู้และ
เข้าใจในบทเรี ยนง่ายยิง่ ขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมที่นกั การศึกษาได้ให้ความหมายของสื่ อการเรี ยนการสอนมี
ความสอดคล้องกัน ดังนี้
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สื่ อการเรี ยนการสอนนั้นเป็ นสิ่ งที่อานวยประโยชน์ให้แก่ท้ งั ครู และนักเรี ยน กล่าวคื อ
ครู ผสู ้ อนลดการบรรยายและมีเครื่ องมือช่ วยเพิ่มคุ ณภาพในการสอน ประโยชน์สาหรับนักเรี ยน ก็
ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและเข้าใจในบทเรี ยนได้เร็ วขึ้นและจดจาได้นาน ซึ่ งโดยประเภทของสื่ อ
ไม่ได้บ่งชี้ เฉพาะตัวผูส้ อนในโรงเรี ย นเท่านั้น แต่ยงั รวมวิท ยากร ผูช้ านาญการ วัตถุ สิ่งของและ
เครื่ องมือต่างๆ สิ่ งพิมพ์ แผ่นป้ ายต่างๆ วัสดุกราฟฟิ กส์ เทปบันทึกเสี ยงทั้งม้วนและตลับ แผ่นเสี ยง
วิทยุ โทรทัศน์ สไลด์ แผ่นใส ภาพยนตร์ วิดีโอ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2543 : 207 ; กระทรวงศึกษาธิการ หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2544 : 23-24)
สรุ ปได้ว่า วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตลอดจนหมายถึงตัวบุคคล วิธีการ และเทคนิค ที่อานวย
ความสะดวกต่อการเรี ยนการสอนของครู และผูเ้ รี ยน เพื่อช่ วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีความ
น่าสนใจ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในบทเรี ยนง่ายยิง่ ขึ้น
6. ด้ านห้ องสมุด
ห้ อ งสมุ ด ถื อ ว่ า เป็ นแหล่ ง รวบรวมข้อ มู ล และวิ ท ยาการต่ า งๆ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
สถานศึ กษา สถานศึ กษาต่า งๆ จึ งจาเป็ นต้องมีห้องสมุ ดเพื่ อ ใช้เป็ นแหล่ งค้นคว้า หาความรู ้ ของ
นักเรี ย น นัก ศึ กษาและผูส้ นใจทัว่ ไป โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะให้ ห้องสมุดเป็ นแหล่ งความรู ้ และ
ข่าวสาร ใช้เป็ นที่คน้ คว้า และพักผ่อนหย่อนใจของผูใ้ ช้หอ้ งสมุด
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ นัก การศึ ก ษาได้ใ ห้ความหมายของห้อ งสมุ ด มี ความ
สอดคล้องกัน ดังนี้
ห้องสมุดเป็ นศูนย์รวมวิทยาการ เอกสารที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นกั เรี ยน นักศึกษา และผูส้ นใจ โดยวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ
1. เพื่ อให้ก ารศึ ก ษา เป็ นแหล่ ง ที่ ใ ห้ก ารศึ ก ษาแก่ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ได้แก่ ครู
อาจารย์และนักเรี ยน
2. เพื่อความรู ้ และข่าวสาร ห้องสมุดที่ทนั สมัยนอกจากจะเป็ นที่รวบรวมตาราหนังสื อ
และวัสดุ อุปกรณ์ อื่นๆแล้ว ยังเป็ นแหล่ งที่ จะให้บริ การในด้านข่าวสาร ความรู ้ ทวั่ ไป เช่ น การจัด
นิทรรศการ การจัดป้ ายแผ่นกระดาน เพื่อปิ ดประกาศข่าวสารความรู ้ใหม่ๆ รวมทั้งการเชิ ญวิทยากร
การประชุมเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ และข่าวสาร
3. เพื่อการศึกษาค้นคว้า ห้องสมุดจะเป็ นแหล่งหนังสื ออ้างอิง ที่ใช้เป็ นการค้นคว้าการ
ทาวิจยั เป็ นต้น
4. เพื่อความจรรโลงใจ เป็ นแหล่งที่มีหนังสื อที่เป็ นหนังสื อบันเทิง หรื อการจัดกิจกรรม
การฉายภาพยนตร์ วิดีทศั น์ เพื่อความจรรโลงใจ

19
5. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ มีมุมจะจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็ นที่ผอ่ นคลายจากการเรี ยน
ในห้องเรี ยน (วราณี เผ่าหอม, 2543 : 41 ; ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543 : 195-196)
สรุ ปได้วา่ ห้องสมุด เป็ นแหล่งรวบรวมวิทยาการต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการด้าน
เรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา และผูส้ นใจทัว่ ไป โดยห้ องสมุ ดนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องจัด หาวัส ดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์หนังสื อและสื่ อสิ่ งพิ มพ์เข้าห้องสมุ ดอย่างเพีย งพอ มี หนังสื อที่ หลากหลายและมี ส ภาพ
บรรยากาศถ่ายเทสะดวกที่ดี มีการจัดครู บรรณารักษ์ หรื อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบห้องสมุด จัดระบบ
การเก็บรักษาหนังสื อตามหลักการจัดห้องสมุด มีระบบการสื บค้นข้อมูลที่ทนั สมัย
ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน มีดงั นี้
สมเพียร ประจิมทิศ ( 2543) ได้ศึกษาเรื่ อง การดาเนินงานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานใน
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กัดส านัก งานการประถมศึ ก ษาจัง หวัด หนองคาย ผลการวิจ ัย พบว่า
โรงเรี ยนมีการดาเนิ นงานวิชาการทั้งโดยรวมและจาแนกเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ด้าน
โดยเรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนิ เทศการศึกษา ด้านงานหลักสู ตรและการนา
หลักสู ตรไปใช้ ด้านการจัดแหล่งเรี ยนรู ้และสื่ อสนับสนุนอื่นๆ และด้านการเรี ยนการสอน
นิภา รักษา (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริ หารงานกับ
การบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความคิดเห็นต่อระดับทักษะการบริ หารงานโดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีทกั ษะการบริ หารงานอยู่ในระดับมากทั้ง 3
ด้าน เรี ยงลาดับจากสู งไปหาต่า ดังนี้ ด้านทักษะมนุ ษยสัมพันธ์ ทักษะทางเทคนิ คและทักษะการคิด
รวบยอด และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความคิดเห็นต่อระดับการบริ หารงานวิชาการโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้า น พบว่า มี ระดับ การบริ หารงานวิชาการอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้า น
เรี ยงลาดับจากสู งไปหาต่า ดังนี้ การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนและงานทะเบียนนักเรี ยน การ
วางแผนงานวิ ช าการ การพัฒ นาและส่ ง เสริ ม ทางด้า นวิ ช าการ การบริ ห ารงานวิ ช าการ การ
ประเมินผลการจัดการงานวิชาการ และการจัดการเรี ยนการสอน
บุญเลี้ยง ทุมคา (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงานวิชาการของโรงเรี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่าสภาพปั จจุบนั
และปัญหาในการปฏิบตั ิงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา มีสภาพการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม
และรายด้าน คือ งานด้านหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้ งานการเรี ยนการสอนและงานวัสดุ
ประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนงานวัดผลและประเมินผล
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มีการปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับมาก ส่ วนปั ญหาการปฏิ บตั ิ งานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อทดสอบความแตกต่าง พบว่า โรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดกลาง มี
สภาพปั จจุบนั และปั ญหาการปฏิ บตั ิงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ส่ วนโรงเรี ยนขนาดเล็กปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานวิชาการของโรงเรี ยนประถมศึกษา เรี ยงลาดับตามความต้องการคือ 1.จัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอและวางแผน การบริ หารงบประมาณให้มี ประสิ ทธิ ภาพ 2.สนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง 3.ให้ทุกฝ่ ายในชุมชนมีความรู้สึก
เป็ นเจ้าของ รั กโรงเรี ยน และมี ส่วนช่ วยบริ หาร จัดการศึ กษาในรู ป ปวงชนเพื่อการศึกษา 4.จัด
บุค ลากรให้ค รบถ้วนตามเกณฑ์ที่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) และสานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติกาหนด 5.จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ และมีคุณภาพ
ปั ญญา ภู่ภกั ดี (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การบริ หารวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึ ก ษา เขตการศึ กษา 6 การปฏิ บตั ิ งานวิชาการ 5 ด้าน คื อ 1.ด้านการบริ หาร
หลักสู ตร 2.ด้านการเรี ยนการสอน 3.ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4.ด้านการ
นิ เ ทศการศึ ก ษา 5.ด้า นการวัด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย น ในภาพรวมสภาพและปั ญ หาการ
บริ หารงานวิช าการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิจารณาแล้วพบว่า มี สภาพการปฏิ บตั ิ งานอันดับ
สู งสุ ด คือ ด้านการเรี ยนการสอน นอกนั้นมีการปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนปั ญหาการ
ปฏิบตั ิงานทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และปั ญหาที่พบในแต่ละด้าน คือ ขาดงบประมาณในการ
จัดท าเอกสารหลัก สู ตรเพื่ อ บริ ก ารครู -อาจารย์ ครู -อาจารย์ขาดความรู้ ค วามสามารถในการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสม คอมพิวเตอร์
ช่ วยในการเรี ย นรู ้ ไ ม่ เพี ย งพอกับ จานวนนัก เรี ย น ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเพื่ อให้
คาปรึ กษาหรื อนิเทศการสอน และไม่มีเครื่ องมือที่มีคุณภาพในด้านการวัดผลและประเมินผล
ประกอบ กุฏโพธิ์ (2545) ได้ศึกษาเรื่ อง การศึกษาสภาพและปั ญหาของการบริ หารงาน
วิ ช าการเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ยนการสอนที่ เ น้ น ผู ้เ รี ยนเป็ นส าคัญ ตามทัศ นะของผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษาและครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า
1.สภาพของการบริ หารงานวิชาการ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ มีก ารปฏิ บตั ิ มากที่ สุ ดคื อ ด้า นการวัดผลและ
ประเมิ น ผล รองลงมาคื อ ด้า นการเรี ย นการสอน ด้า นการประชุ ม ทางวิช าการ ด้า นการนิ เ ทศ
การศึกษา ด้านวัสดุประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน ด้านห้องสมุด และน้อยที่สุด คือ
ด้านหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้ 2.ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยน
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การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ในรายด้านนั้น ด้านที่มีปัญหา
ในการปฏิ บตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรี ยนการสอน ด้านหลักสู ตรและการ
นาหลักสู ตรไปใช้ ด้านห้องสมุด และด้านวัสดุ ประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอน ส่ วน
ด้านที่มีปัญหาในการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการนิ เทศการศึกษา ด้านการวัดผล
และประเมินผลและด้านการประชุ มทางวิชาการ 3.ทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนที่มีต่อสภาพ
และปั ญหาของการบริ หารงานวิชาการ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.สภาพของการบริ หารเกี่ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน โดยภาพรวมโรงเรี ยนขนาดใหญ่
มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ม ากกว่าโรงเรี ย นขนาดกลางและขนาดเล็ก ยกเว้นด้านห้องสมุ ด 5.ปั ญหาของการ
บริ หารงานวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านทุก
ด้าน โดยภาพรวมโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีปัญหามากกว่าโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 6.ความ
คิดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน มีความเห็ นสอดคล้องกันเป็ น
ส่ วนใหญ่ คื อ ครู ตอ้ งรั บผิดชอบงานหลายด้าน ทาให้มีเวลาน้อย ควรจัดอัตรากาลังให้ครบและ
เหมาะสม ให้ครู มีเวลาสอนอย่างเต็มที่ ตลอดจนโรงเรี ยนขาดงบประมาณ ขาดสื่ อการเรี ยนการสอน
ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและเพียงพอ 7.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา มีดงั นี้ ควรจัดให้ครู ได้สอนตรงกับวิชาเอก ควรจัดให้มีการประชุ ม
อบรม สัมมนาหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้ และงานการเรี ยนการสอนภาคเรี ยนละครั้ง ควร
มีแผนการสอน ควรจัดสร้ างธนาคารข้อสอบ ควรจัดอบรมครู ให้ได้รับความรู ้ ใหม่ๆ เกี่ ยวกับการ
วัดผลและการประเมินผล ควรจัดให้โรงเรี ยนมีครู ตามเกณฑ์ควรเพิ่มงบประมาณด้านห้องสมุด ควร
มีห้องสมุดเป็ นสัดส่ วนโดยเฉพาะ ควรจัดให้มีวสั ดุ ประกอบหลักสู ตรและสื่ อการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัยและเพียงพอ
วัน เพ็ญ คชนิ ล (2546) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความต้อ งการด้า นวิช าการของครู โ รงเรี ย น
ประถมศึกษา สั งกัดสานักงานเขตธนบุ รี กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ความต้องการด้าน
วิช าการ 6 ด้า น ได้แก่ ด้า นการนิ เทศภายใน ด้า นการจัดการเรี ย นการสอน ด้า นการวัดผลและ
ประเมิ นผล ด้า นการประชุ มอบรมทางวิชาการ ด้านห้องสมุ ด เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ ง
เรี ยนรู้อื่นๆ ในโรงเรี ยน ด้านหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้ และด้านวัสดุและสื่ อการเรี ยนการ
สอน พบว่า มีระดับความต้องการของครู อยูใ่ นระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
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ธวัช ดารารัตน์ (2549) ได้ศึก ษาเรื่ อง การบริ หารงานวิชาการโรงเรี ย นพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึ ก ษา ส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ กลุ่ ม ที่ 1 พบว่า สภาพการบริ ห ารงาน
วิชาการ มี การปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับปานกลาง เกื อบทุ กเรื่ อง ยกเว้นเรื่ องการศึ กษาจุ ดมุ่งหมายของ
หลักสู ตร การวางแผนการใช้หลักสู ตร และการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรเพื่อการเรี ยนการ
สอน ในด้านการจัดการหลักสู ตร การจัดตารางสอนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม และ
ดาเนินการเรี ยนการสอนตามตารางที่กาหนด ในด้านการจัดการเรี ยนการสอน การนาเทคโนโลยี มา
ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรี ยน และการกาหนดให้บุคลากรทุกฝ่ ายถือปฏิบตั ิในการวัดผล
และประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน ในด้านการวัดผลและประเมินผล อยูใ่ น
ระดับมาก
กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั สามารถนามาเป็ นกรอบแนวคิดที่ใช้
ในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ข้ อมูลพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1. บทบาทหน้าที่
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา

ตัวแปรตาม
ขอบข่ ายการบริหารงานวิชาการ 6 ด้ าน
1. ด้านหลักสู ตรและการนาหลักสู ตรไปใช้
2. ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้านการนิเทศภายใน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
5. ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
6. ด้านห้องสมุด

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา

