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การบริหารงานวชิาการ 
อาจารย์ ดร.ทสันี วงศ์ยนื 

 
เค้าโครงเนือ้หา 

 ตอนท่ี   4.1 ความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการ 

4.1.1 ความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 

4.1.2 แนวคิด และหลกัการบริหารงานวชิาการ 

4.1.3 กระบวนการและเทคนิคการบริหารงานวชิาการตามแนวคิดการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

4.1.4 ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการบริหารงานวชิาการ 

ตอนท่ี 4.2 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

4.2.1 การวางแผนการบริหารงานวชิาการ 

4.2.2 ยทุธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานวชิาการสู่การปฏิบติั 

4.2.3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานวชิาการ 

ตอนท่ี 4.3 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวชิาการ 

4.3.1 บทบาทการพฒันาความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

4.3.2 บทบาทการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

4.3.3 บทบาทการพฒันาสถานศึกษาดา้นวชิาการ 

แนวคดิ 

1. การบริหารงานวชิาการเป็นงานหลกัของสถานศึกษามีขอบข่ายกวา้งขวาง มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานทุกดา้นของ

สถานศึกษา ทั้งทางตรงและทางออ้ม การท าความเขา้ใจเพื่อสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกนัของบุคลากรในสถานศึกษา จึง

เป็นความส าคญัอนัดบัแรกของการบริหารงานวชิาการ 

2. การบริหารงานวชิาการ ตอ้งตระหนกัในความส าคญัและสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐาน
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การศึกษาของชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  

3. กระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย การวางแผนการบริหารงาน การก าหนดยทุธศาสตร์การน า

แผนการบริหารงานวชิาการสู่การปฏิบติั การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานวชิาการ 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการ มีบทบาทส าคญัในการพฒันาความเป็นผูน้ าทางวิชาการ บทบาทการ

ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการบริหารงานวชิาการ และบทบาทการพฒันาสถานศึกษาดา้นวชิาการ 

 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. สรุปแนวคิดพื้นฐาน ขอบข่ายงานวชิาการ ความส าคญั และส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการบริหารงานวชิาการใน

สถานศึกษาได ้

2. อธิบายกระบวนการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา และบอกจุดอ่อนของการบริหารงานวชิาการใน

สถานศึกษาของตนเองได ้

3. วเิคราะห์สรุปบทบาทส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการได้ 

 

 

ตอนที ่4.1 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการบริหารงานวิชาการ 
หัวเร่ือง 

 เร่ืองท่ี 4.1.1 ความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 

เร่ืองท่ี  4.1.2 แนวคิดและหลกัการบริหารงานวชิาการ 

เร่ืองท่ี 4.1.3 กระบวนการ และเทคนิคการบริหารงานวชิาการตามแนวคิดการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน 

และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

เร่ืองท่ี 4.1.4 ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการบริหารงานวชิาการ 
 



  3 
 

แนวคดิ 

1. การบริหารงานวชิาการเป็นการบริหารเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะเก่ียวกบัการ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน  

2. ขอบข่ายของงานวชิาการ ประกอบดว้ยงานหลกัสูตร งานจดัการเรียนการสอน งานประเมินผลการเรียน งานการ

บริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา งานการพฒันา บุคลากรทางวิชาการ งานการวิจยัและพฒันา งานการบริหาร

โครงการทางวชิาการอ่ืนๆ  

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูน้ าทางวชิาการ การบริหารงานวชิาการจะประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

ข้ึนอยูก่บัความสามารถเฉพาะตน ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีรับผิดชอบ ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองใหมี้

ความกา้วหนา้ในสายวชิาชีพผูบ้ริหารและคุณลกัษณะพื้นฐาน เช่น ความขยนั ความอดทน ความประหยดั ความ 

ซ่ือสัตย ์ความสามคัคี พร้อมท่ีจะท างานร่วมกนัเป็นทีม เห็นกบัประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน เป็น

ตน้ 
 

4. การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา จะตอ้งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในเร่ืองของหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

และการเปล่ียนภาพลกัษณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 4.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคญัของการบริหารงานวชิาการได ้

2. ระบุขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการได ้

3. ระบุคุณลกัษณะความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารพร้อมยกกรณีตวัอยา่งท่ีเห็นชดัเจนได ้

4. อธิบายกระบวนการและเทคนิคการบริหารงานวชิาการ ตามแนวคิดการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมได ้
 

เร่ืองที ่4.1.1    ความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 
 
  สถานศึกษา คือ แหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดของการจดัการศึกษา ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนตั้งแต่วยั 4–

22 ปี คือ ตั้งแต่ระดบัอนุบาลศึกษา ไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา การศึกษาหรือการเรียนรู้ จึงมีความผกูพนักบัสถานศึกษา เม่ือพดู
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ถึงการศึกษาก็จะตอ้งคิดถึงสถานศึกษา และเม่ือจะเปรียบเทียบสถานศึกษาดา้นคุณภาพและมาตรฐาน ก็มกัจะเปรียบเทียบกนัใน

เร่ืองของงานวชิาการ ดงันั้น การบริหารสถานศึกษาและการบริหารงานวชิาการจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งพดูถึงเก่ียวพนักนัไปไม่มีท่ี

ส้ินสุดโดยงานวชิาการ เป็นงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการ

เรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพ มีความส าคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนดา้นความรู้ ความสามารถและทกัษะเพื่อให้

บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน 

1. ความหมายของการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวชิาการมีผูใ้ห้ความหมายไว ้ดงัน้ี 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 74) กล่าววา่ การบริหารงานวชิาการเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา 

หรือโรงเรียนเพื่อด าเนินการและพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 16) ใหค้วามหมาย การบริหารงานวชิาการหมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมี

การจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด 

 อ าภา บุญช่วย (2537: 2) กล่าววา่การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การบริหารกิจการทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 ชุมศกัด์ิ อินทรรักษ ์(2545: 9) กล่าววา่การบริหารงานวชิาการหมายถึงกระบวนการจดักิจกรรมในงานวชิาการ ซ่ึง

เป็นภารกิจหลกัใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันาและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียนหรือผูรั้บบริการ 

 สรุปไดว้า่การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การด าเนินงานกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการ

เรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

 

2. ความส าคญัของการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวชิาการมีความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 1. ท าใหผู้บ้ริหารตระหนกัเห็นความส าคญัของงานวชิาการซ่ึงเป็นงานหลกัของสถานศึกษา เพราะความส าเร็จของ

สถานศึกษาส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

 2. ท าใหผู้บ้ริหารและครูวางแผนพฒันางานวชิาการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองเพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนใหมี้ความรู้ 

ความสามารถ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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 3. ท าใหส้ถานศึกษาปรับปรุงและพฒันางานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผูเ้รียน 

 4. ท าใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนในการพฒันาการเรียนการสอนตามความตอ้งการ

ของผูเ้รียนและชุมชน 

3. ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 

 นกัวชิาการกล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 17-19) พิชยั เสง่ียมจิตต ์(2542: 9-55) รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทธานี สงวนนาม (2545: 

58-76) ไดก้ าหนดขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย 

  1.1 หลกัสูตร สาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรและการจดัระบบ 

  1.2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

  1.3 ส่ือการเรียนรู้ 

  1.4 การจดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

 2. การวจิยัในชั้นเรียน 

 3. การสอนซ่อมเสริม 

 4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 

 6. การประกนัคุณภาพการศึกษา 

กมล ภู่ประเสริฐ (2544: 9-14) ก าหนดขอบข่ายงานวชิาการไว ้9 ประการ ดงัน้ี 

1. งานหลกัสูตร ไดแ้ก่ การวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางระดบัประเทศ การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ การจดัท า

หลกัสูตรสถานศึกษา การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ 

2. งานการจัดการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การรวบรวม วเิคราะห์ และก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้โดยค านึงถึงกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การก าหนด การเตรียมการ และการจดัหาส่ือการเรียน

การสอน อุปกรณ์ เคร่ืองใชท่ี้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนการสอน การก าหนดวธีิการประเมินผลการเรียนในแต่ละหน่วย

การเรียนรู้หรือรายวชิา การจดัท าแผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนแต่ละคน การควบคุมดูแล และส่งเสริม
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ใหมี้การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรู้ การร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง

การเรียนการสอน 

3. งานการประเมินผลการเรียน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้รายวชิาและกิจกรรมการ

เรียนการสอน การก าหนดวธีิการและเคร่ืองมือท่ีจะตอ้งใชใ้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การควบคุมดูแล และส่งเสริม

ใหมี้การประเมินผลการเรียนตามวธีิการ และเคร่ืองมือท่ีไดก้ าหนดไว ้การจดัท าหลกัฐานการศึกษาตามท่ีหน่วยงานตน้สังกดั

ก าหนดไว ้การน า  ผลการประเมินไปใชใ้นการแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียนแต่ละคนอยา่งสม ่าเสมอ การก าหนดรูปแบบ 

ระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู้ การรายงานผูป้กครองระหวา่งปี และการรายงานผลของสถานศึกษาต่อสาธารณะและ

หน่วยงานตน้สังกดั 

4. งานการบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศภายในท่ีมีหลกัการให้

บุคลากรทุกคนร่วมกนัรับผิดชอบเพื่อการน าสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานการศึกษาร่วมกนั การก าหนดวธีิการและระยะเวลาการ

นิเทศภายใน การควบคุมและส่งเสริมใหมี้การด าเนิน การนิเทศภายในอยา่งสม ่าเสมอ การร่วมกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 

5. งานการพฒันาบุคลาการทางวชิาการ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ปัญหาร่วมกนัเก่ียวกบัความรู้ความสามารถของบุคลากร

ในสถานศึกษา การก าหนดช่วงเวลาของการพฒันาบุคลากรเป็นระยะๆ การควบคุมดูแลใหก้ารด าเนินงานพฒันาบุคลากร

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

6. งานการวจัิยและพฒันา ไดแ้ก่ การท าความเขา้ใจและส่งเสริมใหมี้การวิจยัในชั้นเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ

นกัเรียน การร่วมกนัก าหนดประเด็นปัญหาท่ีเป็นขอ้ขดัขอ้งหรือขอ้ควรพฒันาร่วมกนัในสถานศึกษา การควบคุมดูแลและ

ส่งเสริมการด าเนินการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไว ้

 7. งานการบริหารโครงการทางวชิาการอืน่ๆ ไดแ้ก่ การก าหนดหวัขอ้เร่ืองทางวชิาการท่ีเป็นการสนบัสนุนงานหลกั

ทางวชิาการ การก าหนดวธีิด าเนินการและระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ การควบคุมดูแลและส่งเสริมใหมี้การด าเนินงานตามท่ี

ก าหนดไว ้

8. งานการบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศทางวชิาการ ไดแ้ก่ การก าหนดขอ้มูลและสารสนเทศทางวชิาการของ

งานบริหารทั้งหมด การก าหนดเวลาในการรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ การควบคุมดูแลและส่งเสริมการจดัเก็บขอ้มูลและ

สารสนเทศ การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใชป้ระกอบการด าเนินงานอ่ืนๆ  

9. งานการบริหารการประเมินผลงานทางวชิาการของสถานศึกษา ไดแ้ก่ การก าหนดหวัขอ้ประเมินผลงาน การ

ก าหนดวธีิการและเคร่ืองมือในการประเมิน การควบคุมดูแลและส่งเสริมใหมี้การด าเนินการประเมิน การสรุปผลและการ

เขียนรายงานประจ าปี 
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จากขอบข่ายของงานวชิาการแต่ละงานซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นตอนการท างานตั้งแต่การคิดวิเคราะห์เน้ือหาของงานท่ีจะ

ด าเนินการการวางแผนการท างาน การควบคุมดูแลและการส่งเสริมใหมี้การด าเนินการตามแผนงาน หรือโครงการท่ีก าหนด 

การวเิคราะห์สรุปผลการท างานเพื่อรายงานและการน าผลการประเมินไปใชแ้กไ้ข ปรับปรุงและพฒันางานต่อไปนั้น ลว้นแต่

ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และความเอาใจใส่ในงานท่ีรับผดิชอบของครูแต่ละคนท่ีท างานร่วมกนัในทีมงานแต่ละชุด งาน

เหล่าน้ีดูเสมือนเป็นงานเสริมภาระงานประจ าท่ีเป็นงานหลกัของครู คือ งานการจดัการเรียนการสอน แต่หากพิจารณาให้

ลึกซ้ึงดว้ยจิตวญิญาณของความเป็นครูแลว้จะเห็นวา่การจะเป็นครูท่ีดี มีศกัยภาพสูง  เป็นท่ีเคารพนบัถือและศรัทธาของผูเ้รียน 

ผูป้กครอง เพื่อนครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดน้ั้น ครูทุกคนจะตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งในงานทุกงานท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ และมิใช่

เป็นการเก่ียวขอ้งแต่เพียงผวิเผนิ หากเป็นการมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการความรักในวชิาชีพครูเป็นพื้นฐาน และการมีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง เพื่อความกา้วหนา้ทางวชิาชีพครูของตนเองประกอบกนัไปดว้ย และโดยภาระงานของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา คือ การจดัสถานศึกษาใหมี้ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีสมบูรณ์ดว้ยแหล่งเรียนรู้ เพื่อใหค้รูสามารถจดักิจกรรม

ส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพตามหลกัการของการบริหารงานวชิาการ ซ่ึงจะ

ปรากฎรายละเอียดในเร่ืองท่ี 4.1.2 

 

เร่ืองที ่4.1.2  แนวคดิ ความมุ่งหมาย และหลกัการการบริหารงานวชิาการ 
1. แนวคิดการบริหารงานวชิาการ 

 1.1 ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวชิาการ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งผูอ้  านวยการ อาจารยใ์หญ่ 

หรืออาจเรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษานั้นๆ จะเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการก าหนด

แบบแผน วธีิการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังานบริหารวชิาการไวอ้ยา่งเป็นระบบ รู้จกัเลือกวธีิการบริหารท่ีเหมาะสม

กบับริบทของสถานศึกษา มีความสามารถในการท างานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้โดยทัว่ไปของบุคคลท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงงานท่ีเป็นความคาดหวงัของสังคมวา่ ผูบ้ริหารควรท า และงานท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาคิดดว้ยตนเอง

จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์วา่ เป็นงานในความรับผดิชอบท่ีตอ้งท า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จะตอ้งท าหนา้ท่ีในฐานะของผูน้ าทางวชิาการ 

ทรัสตรี (Trusty: 1986 อา้งถึงใน รุจิร์ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม 2545: 30-32) ไดก้ล่าว ผู้บริหารสถานศึกษา

ในฐานะผู้น าทางวชิาการ มีภาระงาน 17 ประการ คือ 

1) ส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาเป้าหมาย และวตัถุประสงคท์างวชิาการของสถานศึกษา 

2) ส่งเสริมใหค้รูน าเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างวชิาการของสถานศึกษาไปปฏิบติั 

3) สร้างความเช่ือมัน่วา่กิจกรรมของสถานศึกษาและของห้องเรียนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
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4) สร้างความเช่ือมัน่วา่โครงการทางวชิาการของสถานศึกษาเป็นผลจากผลการวจิยัและการปฏิบติัทางการศึกษา 

5) มีการวางแผนร่วมกนักบัคณะครูเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ทางวชิาการเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการของนกัเรียน 

6) ส่งเสริมใหค้รูน าโครงการทางวชิาการไปปฏิบติั 

7) ปฏิบติังานร่วมกบัคณะครูในการประเมินผลโครงการทางวชิาการของโรงเรียน 

8) ติดต่อส่ือสารกบัครู และนกัเรียนดว้ยความคาดหวงัท่ีสูงในดา้นมาตรฐานทางวชิาการ 

9. ใหก้ารสนบัสนุนในการจดักิจกรรมทางสังคมของนกัเรียน 

10) ใหก้ารสนบัสนุนในการจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเชาวน์ปัญญาของนกัเรียน 

11) มีการจดัสรรเวลาเพื่องานวชิาการร่วมกบัครูไวอ้ยา่งชดัเจน 

12) ใหค้วามร่วมมือกบันกัเรียนในการก าหนดระเบียบเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นวนิยัของนกัเรียน 

13) ร่วมมือกบันกัเรียนใหมี้การน าระเบียบ กฎเกณฑท่ี์สร้างข้ึนมาแกไ้ขปัญหาดา้นวนิยั 

14) ร่วมมือกบัคณะครูใหมี้การน าระเบียบ กฎเกณฑท่ี์สร้างข้ึนมาใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นวนิยัของนกัเรียน 

15) มีการปฐมนิเทศคณะครูเก่ียวกบัโครงการของสถานศึกษา 

16) มีการประเมินผลการปฏิบติังานของครูอยา่งยติุธรรม 

17). ช่วยเหลือครูในการพฒันาระบบงานเพื่อใหมี้ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

โดยสรุปจะเห็นไดว้า่ภาระงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการตามแนวคิดของทรัสตีท่ีน ามากล่าว

ไวข้า้งตน้นั้นเป็นเร่ืองของการส่งเสริมและสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้พื่อนครูปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นวชิาการไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งตาม

เป้าหมาย ร่วมวางแผนและใหก้ารสนบัสนุนเพื่อนครูในการปฏิบติังานวชิาการ รวมทั้งการใหค้วามร่วมมือกบัผูเ้รียนในส่วน

ของการบริหารกิจการผูเ้รียน การบริหารแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นยทุธศาสตร์การบริหารท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารพึงน ามาใชใ้นการ

บริหารงานวชิาการในสถานศึกษา 
 

1.2 กลุ่มบุคคลทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในเร่ืองท่ี 

4.1.1 ขอบข่ายของงานวิชาการ จะมีลกัษณะครอบคลุมเน้ืองาน 9 ประการ ซ่ึงหากวเิคราะห์ในประเด็นของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งกบังานวชิาการอาจสรุปได ้ในตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 

 

 
 

ตารางที ่4.1 กลุ่มบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเน้ืองานตามขอบข่ายงานวชิาการ 
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ที่ เนือ้งานตามขอบข่ายงานวชิาการ บุคลากรในสถานศึกษาผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

1. 
 
 
 

งานหลกัสูตร 
 
 
 

- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานบริหารหลกัสูตร 
- ทีมงานครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

งานจดัการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานจดัการเรียนการสอน 
- ครูทุกคน 
- ผูเ้รียนทุกคน 
- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ชุมชน 
- สถานประกอบการ 
- ศูนยบ์ริหารการเรียนรู้ในชุมชน 

3. 
 
 
 

งานการประเมินผลการเรียน 
 
 
 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานประเมินผลการเรียน 
- ครูทุกคน 
- ผูเ้รียนทุกคน 

4. 
 
 

งานการบริหารการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานวชิาการ 
- ครูทุกคน 

5. 
 
 
 
 

งานพฒันาบุคลากรทางวชิาการ 
 
 
 
 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานวชิาการ 
- ครูทุกคน 
- วทิยากรผูมี้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจาก
ภายนอก 

6. 
 
 
 

งานการวจิยัและพฒันา 
 
 
 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานครูฝ่ายวจิยัและพฒันา 
- ครูบางคน 
- นกัเรียนบางกลุ่ม 
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ที่ เนือ้งานตามขอบข่ายงานวชิาการ บุคลากรในสถานศึกษาผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

7. 
 
 
 

งานการบริหารโครงการทาง
วชิาการอ่ืนๆ  
 
 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานครูฝ่ายบริหารโครงการ 
- ครูส่วนใหญ่ 
- นกัเรียนแยกเป็นรายกลุ่ม 
- เครือข่ายผูป้กครอง 
- ชุมชน 

8. 
 
 
 
 

งานการบริหารระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศทางวชิาการ 
 
 
 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานครูฝ่ายวชิาการ 
- ทีมงานครูฝ่ายแผนงาน 
- ครูทุกคน 
- นกัเรียนทุกคน 

9. 
 

งานการบริหารการประเมินผลงาน
ทางวชิาการของสถานศึกษา 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
- ทีมงานครูฝ่ายประเมินผล 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวา่ ขอบข่ายของงานวชิาการทั้ง 9 ประการ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการ

เป็นผูก้  าหนดทิศทางงานวชิาการ ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า เป็นนกัวางแผน นกัจดัองคก์ร ผูป้ระสานงาน ผูแ้กไ้ขความขดัแยง้ ผู ้

แกปั้ญหา ผูจ้ดัระบบงาน ผูบ้ริหารการเรียนการสอน นกับริหารงานบุคลากรและทรัพยากร รวมทั้งเป็นนกัประเมินผลไปดว้ย

ในเวลาเดียวกนั 

ความมุ่งหมายของการบริหารงานวชิาการ  

สถานศึกษาโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู-อาจารย ์และคณะกรรมการสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาจะตอ้ง

ศึกษาวเิคราะห์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  และมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ เพื่อตระหนกัรู้ความมุ่งหมายในการจดัการศึกษา ดงัน้ี  

 1) การจดัการศึกษา ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

2) ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ หนา้ท่ี  เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจใน  ความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน
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อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

3) เป้าหมายของการจดัการศึกษาอยูท่ี่การพฒันาคนไทยทุกคนใหเ้ป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข มีคุณลกัษณะของ

คนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ไดแ้ก่ มีสุขภาพกาย และจิตใจท่ีดี ไดเ้รียนรู้เต็มตามศกัยภาพของตนเอง 

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทนัโลก รวมทั้งมีความสามารถในการใชแ้หล่งความรู้ และส่ือต่างๆ เพื่อพฒันา

ตนเองได ้สามารถปรับตวัได ้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้ใจและเคารพในธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม มีความรับผดิชอบ เขา้ใจ ยอมรับ และตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดย

สันติวธีิ ด าเนินชีวติโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของคนไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย 

รักแผน่ดินไทย และปฏิบติัตนตามระบอบประชาธิปไตย มีจิตอาสา  

โดยสรุป การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา จะด าเนินไปส าเร็จบรรลุความมุ่งหมายตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 นั้น องคป์ระกอบส าคญัของการด าเนินงานไดส้ าเร็จ

เพียงใด ในระดบัใดหรือไม่ข้ึนอยูก่บัเป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

กระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อสร้างสมรรถนะส าคญัและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน ซ่ึงบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วม

ประคบัประคอง ร่วมควบคุมตรวจสอบ และร่วมประเมินผลเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตลอดไป  

3. หลกัการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวชิาการเป็นงานหลกัท่ีส าคญัของสถานศึกษา ควรมีหลกัการบริหารงานวชิาการดงัน้ี 

 1. สถานศึกษาตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของงานวชิาการไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสูตร การจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน การพฒันาส่ือนวตักรรมการเรียนการสอน และการจดัประเมินผลการเรียนการสอน 

 2. สถานศึกษาตอ้งมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวชิาการของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ เพื่อการพฒันาทางวชิาการจะ

ไดมี้ทิศทางพฒันางานวชิาการอยา่งชดัเจน และไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายใน และการ

ประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

 3. สถานศึกษาตอ้งมีการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร การ

พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงผูเ้รียนเป็น

ส าคญั 
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 4. สถานศึกษาตอ้งมีโครงสร้างการบริหารงานวชิาการท่ีชดัเจนมีการกระจายอ านาจและความรับผดิชอบให้

ผูป้ฏิบติังาน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผูป้ฏิบติังาน 

 5. สถานศึกษาตอ้งมีการประเมินติดตามผลการปฏิบติังานทางวชิาการเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานของงานวชิาการ และน า

ผลท่ีไดม้าปรับปรุงวางแผนงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 6. สถานศึกษาตอ้งมีเครือข่ายการประสานงานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน

งานวชิาการของสถานศึกษาในการพฒันาผูเ้รียน 

 7. สถานศึกษาตอ้งสามารถบริหารงานวชิาการไดอ้ยา่งมีอิสระคล่องตวัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน

และชุมชน 

 
เร่ืองที ่4.1.3 กระบวนการ และเทคนิคการบริหารงานวิชาการ ตามแนวคดิการบริหารโดยใช้สถานศึกษา

เป็นฐาน และการบริหารแบบมส่ีวนร่วม 
 การศึกษาให้เขา้ใจกระบวนการ และเทคนิคการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด ของการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็น

ฐาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้ี ควรศึกษาสาระท่ีเป็นองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1) หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  

2) ความหมายของสถานศึกษา 

3) ภารกิจของสถานศึกษา 

4) แนวคิดการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

รายละเอียด มีดงัต่อไปน้ี 
 

 

1. หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัฯ กล่าวถึงเหตุผลของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 74 ก. วนัท่ี 19 สิงหาคม 2542) ฉบบัท่ี 1 เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ท่ีก าหนดให ้ 

1.1 รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม 

1.2 ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.3 สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

1.4 สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปวทิยาการต่างๆ  
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1.5 เร่งรัดการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาประเทศ 

1.6 พฒันาวชิาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

1.7 การจดัการศึกษาของรัฐใหค้  านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินและเอกชนตามท่ีกฎหมาย

บญัญติั 

1.8 ใหค้วามคุม้ครองการจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวชิาชีพและเอกชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐ 

2. ความหมายของสถานศึกษา ตามท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฯ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนของรัฐ

หรือเอกชน ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ มี

บุคลากรวชิาชีพรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา เรียกวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และมีครูเป็นบุคลากรวชิาชีพ ท าหนา้ท่ีหลกั

ดา้นการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่างๆ  

3. ภารกิจของสถานศึกษามีรายละเอียดท่ีควรศึกษา และท าความเขา้ใจ ตามท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติฯ ดงัน้ี 

 3.1 บททัว่ไป สถานศึกษาตอ้งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ติปัญญา 

ความรู้ และคุณธรรม จดักระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง. . . การส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้สากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง ยดึ

หลกัการศึกษาตลอดชีวติ ให้สังคมมีส่วนร่วมและพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และยดึหลกัการระดม

ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน และสถาบนัสังคมอ่ืน  

 3.2 แนวการจัดการศึกษา สถานศึกษาตอ้งจดัการศึกษาโดยยดึหลกั ผู้เรียนส าคัญทีสุ่ด และกระบวนการจดั

การศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ เตม็ตามศกัยภาพโดยเนน้ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวน การ

เรียนรู้และบูรณาการในเร่ืองความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์กบัสังคม ความรู้/ทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การจดัการ การรักษา และการใชท้รัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม กีฬา ภูมิปัญญาไทย และ

การประยกุตใ์ช ้ความรู้/ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และภาษา ความรู้/ทกัษะการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต 

 จดักระบวนการเรียนรู้ ท่ีประกอบดว้ย เน้ือหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน มีการฝึก

ทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การแกปั้ญหา กิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ใหคิ้ดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และใฝ่

รู้ จดัการเรียนการสอนสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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สนบัสนุนใหผู้ส้อนจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม/ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวก เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และรอบรู้ และ

ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนทุกเวลา/สถานท่ี และร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

พฒันาผูเ้รียน 

 การจดัการประเมินผูเ้รียนโดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย ในการจดัสรรโอกาสเขา้ศึกษาต่อ และน าผลการประเมิน

ผูเ้รียนมาใชป้ระกอบการพิจารณา 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัท าสาระหลกัสูตรส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาของชุมชน/สังคม/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายใน

ชุมชน และสนบัสนุนการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งชุมชน พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ

ส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

3.3 การบริหารและการจัดการศึกษา  ใหส้ถานศึกษามีอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวชิาการ 

งบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป มีคณะกรรมการสถานศึกษาท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุน

กิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู และใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาเป็นเลขานุการของ

คณะกรรมการ ใหส้ถานศึกษาเอกชนมีความอิสระในการบริหารและการจดัการศึกษา โดยมีการก ากบั ติดตาม ประเมิน

คุณภาพมาตรฐานจากรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการการบริหาร ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน 

ผูรั้บใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครองและจดัการศึกษาไดทุ้กระดบั/ทุกประเภท ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยรัฐตอ้งก าหนด

นโยบายและมาตรการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 

3.4 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ใหส้ถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ

ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา และจดัท ารายงานประจ าปี ตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกอยา่ง

นอ้ย 1 คร้ังในทุก 5 ปี ใหค้วามร่วมมือในดา้นการใหข้อ้มูลท่ีเป็นเอกสารหลกัฐาน และขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพิ่มเติม ตามค า

ร้องขอของส านกังานรับรองมาตรฐานฯกรณีท่ีผลการประเมินไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนด ใหส้ถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ข

การด าเนินงาน ตามขอ้เสนอของส านกังานรับรองมาตรฐานฯ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.5 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษา และยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

3.6 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา ใหส้ถานศึกษาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน มีอ านาจในการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา มีอิสระในการบริหาร
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งบประมาณและทรัพยากร โดยค านึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 

และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชจ่้ายงบประมาณการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการศึกษา 

 3.7 เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดรุ้บเก่ียวกบั

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาไวด้งัน้ี 

 

  มาตรา 63 :  สถานศึกษาใชป้ระโยชน์จากการจดัสรรคล่ืนความถ่ี ส่ือตวัน า และโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนท่ี

จ าเป็น. . . 

  มาตรา 65 :  สถานศึกษาพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการผลิต และการใช้

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม. . .  

  มาตรา 66 :  สถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษา 

4. แนวคิดการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากมาตรา 39 และมาตรา 40 ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดใหมี้การกระจาย

อ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และจดัใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษา

ของสถานศึกษาแต่ละแห่งท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนงานของสถานศึกษาดา้นต่างๆ นั้น งานดงักล่าว ไดแ้ก่ งาน

ดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 

รูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษา จึงเป็นรูปแบบของการบริหารจดัการโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน (School-

Based Management-SBM) ท่ีมุ่งเนน้ใหก้ารบริหารสถานศึกษา การบริหารการจดัการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ มี

คุณภาพ และมีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายในการสร้างผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติฯ และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความถนดัของผูเ้รียนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 ส่ิงส าคญัในกระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐานท่ีเด่นชดั คือ เนน้ระบบการท างาน

แบบมีส่วนร่วมท่ีบทบาทของผูมี้ส่วนร่วมเป็นแบบหุ้นส่วน หรือเป็นผูร่้วมหุน้ (partner) เป็นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วน

ได ้ส่วนเสีย และรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีนิยมใชก้นัมาก คือ การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตวัแทนครู ตวัแทนผูป้กครองและผูแ้ทนชุมชน ร่วมกนัมีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา ให้
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ตอบสนองหรือใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง และตอบสนองชุมชน

โดยตรงใหม้ากท่ีสุด (อุทยั บุญประเสริฐ 2544) 

 การบริหารสถานศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐานจึงเป็นเร่ืองท่ีเนน้ลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละสถานศึกษาท่ีมี

ความแตกต่างกนั เป็นการกระจายอ านาจการบริหารจดัการไปยงัสถานศึกษา โดยตรงเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นหลกั

ส าคัญท่ีมีพื้นฐานความเช่ืออยูท่ี่วา่ สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการตนเองได ้สถานศึกษามีอ านาจและตอ้งรับผิดชอบโดยตรง

ต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา สถานศึกษาจะเป็นหน่วยปฏิบติัท่ีสามารถวเิคราะห์ปัญหา มีอ านาจมากข้ึนในการตดัสินใจ 

และรับผดิชอบโดยตรงต่อการวางแผนพฒันาสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน และการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการ

เรียนการสอน การพฒันาบุคลากร การเงินและการงบประมาณ ซ่ึงตอ้งใช ้ระบบการมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียเป็น

ส าคญัเป็นการบริหารจดัการแบบเบด็เสร็จ 

การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาโดยเฉพาะการบริหารหลกัสูตรในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการท างานของสถานศึกษาจากการถูกควบคุมโดยหน่วยงานส่วนกลางซ่ึงเป็น

หน่วยก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาในอดีตมาเป็นแบบแผนการท างานท่ีรู้จกัคิดริเร่ิมดว้ย

ตนเอง คิดช่วยตวัเอง สร้างความเขม้แขง็ใหต้นเอง และรู้จกัรับผิดชอบตนเองของสถานศึกษา อนัเป็นเง่ือนไขความส าเร็จของ

สถานศึกษาท่ีมีผลโดยตรงต่อการจดัการเรียนการสอนเป็นหลกัส าคญั  

โดยสรุป การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียโดยตรง ไดแ้ก่ 

ผูเ้รียน ผูส้อน และชุมชน มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการพฒันางานวชิาการของ

สถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง คณะกรรมการนกัเรียนของสถานศึกษา และคณะกรรมการนกัเรียนระดบัชั้น 

จากการศึกษาวเิคราะห์องคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือ เหตุผลของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติฯ ความหมายของสถานศึกษา ภารกิจของสถานศึกษา และแนวคิดของการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน และการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม ตามท่ีปรากฏในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฯ โดยละเอียดแลว้ อาจสังเคราะห์ใหไ้ด ้หลกัการ 

กระบวนการ และเทคนิคการบริหารงานวชิาการ ตามตารางวเิคราะห์สังเคราะห์องคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

ตารางที ่4.2 การวิเคราะห์-สังเคราะห์องค์ประกอบส าคัญเพื่อก าหนดหลกัการ กระบวนการ และเทคนิคการบริหารงาน
วชิาการในสถานศึกษา 
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มาตรา/เนือ้หาสาระ 
ในพระราชบัญญตัิ 

การบริหารงานวชิาการ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค 
   

หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัตฯิ 

รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และ

สนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษา

อบรมใหเ้กิดความรู้คู่คุณธรรม 

ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้ง

กบัเศรษฐกิจและสงัคม 

 

สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง

จิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง

การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหา-

กษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สนบัสนุนการคน้ควา้วจิยัในศิลป

วทิยาการต่างๆ  

 

 

เร่งรัดการศึกษาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยเีพื่อการพฒันาประเทศ 

พฒันาวชิาชีพครู และส่งเสริมภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินศิลปะและวฒันธรรม

ของชาติ 

 

การจดัการศึกษาของรัฐให้

ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ินและเอกชน ตามท่ี

กฎหมายบญัญติั 

 

 

จดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้าง

องคค์วามรู้ไปพร้อมๆ กบัการสร้าง

คุณธรรมใหเ้กิดข้ึนในผูเ้รียน 

สร้างความตระหนกั ความรู้ ความ

เขา้ใจ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และการ

น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

ก าหนดแผนการเรียนรู้และแผน 

การจดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย 

ในสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั 

 

 

วางแผนด าเนินโครงการส่งเสริม

การวจิยัเพ่ือแกปั้ญหาในสถาน ศึกษา 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ

วทิยาศาสตร์ 

ก าหนดใหมี้การศึกษาภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ศิลปะ และวฒันธรรมของ

ชาติ ในสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

 

จดัสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้

ส าคญัดา้นวชิาการของทอ้งถ่ินในฐานะ

ของผูใ้ห ้และส่งนกัเรียนและครูไป

ศึกษาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในฐานะ

ผูรั้บ 

 

-กระบวนการกลุ่ม 

-การจดักิจกรรมสร้างเสริม

คุณธรรม 
 

-กระบวนการกลุ่ม 

-การจดักิจกรรมโครงงาน 

 

-การจ าลองรูปแบบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

 

 
-เนน้การจดัการเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการวจิยั ก าหนดนโยบายให้

ครู (ทุกคน) นกัเรียน (รายหอ้ง) 

ท างานวจิยั 

-การจดักิจกรรมโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 

-ส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสาร 

ต ารา สมัภาษณ์ผูรู้้ เพื่อมอบครูและ

นกัเรียน สร้างองคค์วามรู้ 

-การประชาสมัพนัธ์ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

มาตรา/เนือ้หาสาระ 
ในพระราชบัญญตัิ 

การบริหารงานวชิาการ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค 
   

ใหค้วามคุม้ครองการจดัการศึกษา

อบรมขององคก์รวชิาชีพ และ

เอกชน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐ 

-- 

 

 

 

-- 

 

 
 

พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาตฯิ 

หมวดที ่1 บททัว่ไป 

มาตรา 6, 7, 8, 9 

 

 

 

 

หมวดที ่4 แนวการจดัการศึกษา 

มาตรา 22, 23, 24, 26, 27 (2), 29, 

30 

 

 

 

 

หมวดที ่5 การบริหารและการจดั

การศึกษา 

มาตรา 39, 40, 43, 44, 45 
 
 
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกนั 

  คุณภาพการศึกษา 

มาตรา 48, 49, 50, 51 
 
 

 

บริหารงานวชิาการดว้ย

กระบวนการ 

- สร้างความรู้คู่คุณธรรม 

- เศรษฐกิจพอเพียง 

- ระบอบประชาธิปไตย 

- การมีส่วนร่วม 

 

ยดึหลกัผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด 

ฝึกทกัษะกระบวนการคิด   การ

จดัการการแกปั้ญหา 

 

 

 

 
 

ใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาท า
หนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุน
กิจการของสถานศึกษา 

 

 

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

 

- กระบวนการกลุ่ม  

- การท างานเป็นทีม ในรูปคณะ 

กรรมการ 

 

 

 

 

-ใหเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง 

-จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนทุกเวลา/

สถานท่ี และร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

-ใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการ

จดัการเรียนรู้ 

 

 
-การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 

 
-จดัท ารายงานประจ าปี 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

มาตรา/เนือ้หาสาระ 
ในพระราชบัญญตัิ 

การบริหารงานวชิาการ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค 
   

หมวดที ่7 ครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา 57 
 
 
หมวดที ่9 เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 

มาตรา 63, 65, 66 

 

 

ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความ 
สามารถ ทกัษะในการผลิตและการใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 
 
- ยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษา 
 
 
-ใหก้ารศึกษา อบรม (on the job 
training) 
- ฝึกอบรมภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

 

จากตารางวิเคราะห์ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ กระบวนการและเทคนิคการบริหารงานวชิาการตามแนวคิดของการบริหารโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีดงัน้ี 

กระบวนการ การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาใชก้ระบวนการระดมทรัพยากรบุคคลใหมี้ส่วนร่วมจดัการศึกษา 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ การประกนัคุณภาพการจดัการศึกษา การพฒันา ครู-นกัเรียน การจดัแหล่งเรียนรู้ การสร้าง

บรรยากาศทางวชิาการดว้ยการส่งเสริมใหใ้ชก้ระบวนการวจิยั สร้างองคค์วามรู้ใหม่เพื่อการบริหารงาน และเพื่อการ

แกปั้ญหา จดักิจกรรมส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ เตม็ตามศกัยภาพ ใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม มีความเขา้ใจ 

ศรัทธา และเช่ือมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข บริหารโดยยดึหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนใหมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการ สร้าง

บรรยากาศเพื่อส่งเสริมการคน้ควา้วจิยัให้เกิดข้ึนทั้งในกลุ่มครู นกัเรียนและจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

เทคนิค การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาใชก้ระบวนการกลุ่ม การท างานเป็นทีม ในรูปแบบคณะกรรมการ ให้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนทุกเวลา/สถานท่ี และร่วมมือกบัทุกฝ่าย จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ใช้

กระบวนการวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ ยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา ก าหนดเป็นนโยบายให้

ครู (ทุกคน) นกัเรียน (รายห้อง) น าเสนองานวจิยั 
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เร่ืองที ่4.1.4 ส่ิงทีค่วรค านึงถึงในการบริหารงานวชิาการ 

การศึกษาสาระความรู้ในเร่ืองท่ี 4.1.3 เร่ือง กระบวนการ และเทคนิคการบริหารงานวิชาการ ตามแนวคิดของการ

บริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม จะเห็นไดว้า่เป็นผลจากการวเิคราะห์ สังเคราะห์หลกั

กฎหมาย คือ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เพียงเร่ืองเดียวเท่านั้น 

เน่ืองจากการบริหารงานวชิาการเป็นงานหลกั มีความส าคญัและครอบคลุมงานพฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นผูใ้ฝ่รู้ พฒันา

องคก์รสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ และพฒันาสังคมสู่สังคมฐานความรู้ ฯลฯ  ดงันั้น นอกเหนือจากหลกัสูตรของสถานศึกษา ท่ีมี

ความส าคญั ก ากบัการท างานวชิาการของสถานศึกษา ซ่ึงนกัศึกษาจะศึกษารายละเอียดเร่ืองหลกัสูตรไดใ้นหน่วยท่ี 5 แลว้ การ

บริหารงานวชิาการจึงยงัมีส่ิงท่ีควรค านึงถึงอีกหลายประการ ไดแ้ก่ 

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 -2559) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวนโยบาย ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ 1 พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา 

แนวนโยบาย 

1.1 พฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดบั และประเภทการศึกษา 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างใหผู้เ้รียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึก และมีความภูมิใจในความ

เป็นไทย มีระเบียบวนิยั มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

1.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหป้ระชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ไดมี้โอกาส เขา้ถึงการบริการการศึกษา

และการเรียนรู้ โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยูใ่นทอ้งถ่ินห่างไกล ทุรกนัดาร 

1.4 ผลิตและพฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศและเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนั และ

ร่วมมือกบันานาประเทศ 

1.5 พฒันามาตรฐานและระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกนั

คุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้คุณภาพ และมาตรฐาน มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

ชีวติท่ีดี 
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วตัถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 

2.1 ส่งเสริมการจดัการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบนัศาสนา และศาสนาทางสังคม  ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม  พลศึกษา กีฬา เป็นวถีิ

ชีวติอยา่งมีคุณภาพ และตลอดชีวติส่งเสริมการวจิยัและพฒันา  เพื่อสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรม และทรัพยสิ์นทางปัญญา 

พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ และสร้างกลไกการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

วตัถุประสงค์ 3 พฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคม เพื่อเป็นฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิ

ปัญญา และการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 

3.1 พฒันาและน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้เพื่อการพฒันาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้

ตลอดชีวิต  

 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โดยเร่งรัดกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาไปสู่

สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร

จดัการศึษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา 

3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจดัการ และใชท้รัพยากรอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา พฒันาความเป็นสากลของการศึกษา เพื่อการรองรับ

การเป็นประชาคมอาเซียนและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ขณะเดียวกนัสามารถอยู่

ร่วมกนักบัพลโลกอยา่งสันติสุข มีการพึ่งพาอาศยัและเก้ือกลูกนั 

จากการศึกษาวเิคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) การบริหารงานวชิาการใน

สถานศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2552-2559 การพฒันาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และสมดุลเพือ่เป็นงานหลกัของการพฒันาและมุ่งเน้น

การพฒันาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และกจิกรรมพฒันาผู้เรียน สู่สังคมคุณธรรม 

ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
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2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ซ่ึงมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นบริบทของ

สถานศึกษา ดงัน้ี 

(1) วสิัยทศัน์ประเทศไทย มุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทยมี

คุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็น

ธรรม ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยืน อยูภ่ายใตร้ะบบบริหารจดัการ 

  ประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และอยูใ่น

ประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี” 

(2) พนัธกิจ (ขอ้ 1) พฒันาคนใหมี้คุณภาพ น าความรอบรู้อยา่งเท่าทนั มีสุขภาวะท่ีดี อยูใ่นครอบครัวท่ีอบอุ่น 

ชุมชนท่ีเขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้มีความมัน่คงในการด ารงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี ภายใตดุ้ลยภาพของความหลากหลายทาง

วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

 (3) วตัถุประสงค ์(ขอ้ 1) เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง  ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยการ

เช่ือมโยงบทบาท ครอบครัว สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษา เสริมสร้างบริการสุขภาพอยา่งสมดุล ระหวา่งการส่งเสริม 

การป้องกนั การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 (4) เป้าหมาย (ขอ้ 1) เป้าหมายการพฒันาคุณภาพคน ใหค้นไทยทุกคนไดรั้บการพฒันาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะการประกอบอาชีพ และมีความมัน่คงในการด ารงชีวติ. . . 

  (5) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  โดยการพฒันาคนใหมี้

คุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั เสริมสร้างสุขภาวะคนไทยใหมี้สุขภาพแขง็แรงทั้งกายและใจ อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่

เสริมสร้างคนไทยใหอ้ยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสันติสุข 

โดยสรุป แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เนน้การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ให้

โอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม อยา่งต่อเน่ือง ใหค้นไทยไดรั้บการพฒันาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะการประกอบอาชีพ และมีความมัน่คงในการด ารงชีวติ 

3. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ ให้เป็น

มนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อ

การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ และมีรายละเอียดส าคญั ดงัน้ี 
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3.1 หลกัการ 

   เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมาย

ส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

     เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคและมี

คุณภาพ 

   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลา และการจดัการเรียนรู้ 

   เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

   เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

 3.2 จุดหมาย เพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยั และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมี

ทกัษะชีวติ 

   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลงักาย 

   มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวถีิชีวิตและการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม มีจิต

สาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 

3..3 คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั ดงัน้ี 

    ความสามารถในการส่ือสาร 

    ความสามารถในการคิด 

    ความสามารถในการแกปั้ญหา 

      ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 



  24 
 

    ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 

3.4 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

    รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

    ซ่ือสัตยสุ์จริต 

    มีวนิยั 

    ใฝ่เรียนรู้ 

    อยูอ่ยา่งพอเพียง 

    มุ่งมัน่ในการท างาน 

    รักความเป็นไทย 

     มีจิตสาธารณะ 

3.5 สาระการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดความสมดุล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

   ภาษาไทย 

   คณิตศาสตร์ 

   วทิยาศาสตร์ 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

   สุขศึกษาและพลศึกษา 

   ศิลปะ 

   การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

   ภาษาต่างประเทศ 

โดยสรุป หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีหลกัการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มี

โครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี

ศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบั

ผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

อน่ึง ขอบเขตของงานวชิาการจากแนวทางของหลกัสูตรจะครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่ เร่ืองความรู้ ความ

เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใชใ้นสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ

และจุดหมายของหลกัสูตรและการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน กิจกรรมนกัเรียนและการบริหารกิจกรรมนกัเรียนให้
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ตอบสนองหลกัสูตร และเสริมสร้างหลกัสูตรใหเ้ป็นผลสมบูรณ์ ส่ือการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุด การจดัและการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมทั้งการนิเทศการศึกษาและการพฒันาวชิาชีพ 

4. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามกฎหมาย และสถานะของสถานศึกษา กฎกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2550 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารงานและการจดัการศึกษา พ.ศ. 2550 ดา้น

วชิาการไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา ในอ านาจหนา้ท่ีของตน แลว้แต่

กรณี ในดา้นวชิาการ ดงัน้ี 
 

 (1) การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการใหค้วามเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

 (2) การวางแผนงานดา้นวชิาการ 

 (3) การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

    (4) การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

    (5) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

    (6) การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

 (7) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

 (8) การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 

 (9) การนิเทศการศึกษา 

 (10) การแนะแนว 

 (11) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 (12) การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

 (13) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

 (14) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน สถานศึกษา 

ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 (15) การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 

 (16) การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศึกษา 

 (17) การพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
 

สรุปหลักส าคัญทีส่ถานศึกษาจะต้องค านึงถึงในการบริหารงานวชิาการ จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-
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2559) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และขอบข่ายการบริหารงานวชิาการใน

สถานศึกษาตามกฎหมายและสถานะของสถานศึกษา ดงัน้ี 

1) การพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 

2) การจดักระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมือง การปกครอง การส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้สากล ตลอดจนอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเองมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3) การจดัการศึกษาโดยยดึหลกัการศึกษาตลอดชีวติใหส้ังคมมีส่วนร่วมและพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้

อยา่งต่อเน่ือง 

4) การจดัการศึกษาใหบุ้คคลท่ีมีความบกพร่องดา้นต่างๆ เป็นพิเศษ และการจดัการศึกษาใหผู้มี้ความสามารถพิเศษ

ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

5) การจดัการศึกษาโดยยึดหลกัผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด และกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา

ตามธรรมชาติ เตม็ตามศกัยภาพ 

6) การจดัการศึกษา โดยเนน้ดา้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการในเร่ือง 

(1) ความรู้เก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์กบัสังคม 

(2) ความรู้/ทกัษะ ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจดัการ การรักษา และการใหท้รัพยากร/ส่ิงแวดลอ้ม 

(3) ความรู้เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม กีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยกุตใ์ช ้

(4) ความรู้/ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และภาษา 

(5) ความรู้/ทกัษะการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติ 

7) การจดักระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

(1) การจดัเน้ือหาสาระ/กิจกรรม ตามความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน 

(2) การฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การแกปั้ญหา 

(3) การจดักิจกรรมใหเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ใหคิ้ดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้ 

(4) การจดัการเรียนการสอนสาระความรู้ดา้นต่างๆ อยา่งสมดุลย ์และปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม และ คุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค ์

(5) การสนบัสนุนให้ผูส้อนจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการสอน และอ านวยความสะดวก เพื่อใหเ้กิดการ

เรียนรู้ และใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ 
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(6) การจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนทุกเวลาและสถานท่ี และร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

8) การประเมินผูเ้รียนและการใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสเขา้ศึกษาต่อและน าผลการประเมินผูเ้รียน

มาใชป้ระกอบการพิจารณา 

9) การจดัท าสาระหลกัสูตรส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาของชุมชน สังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

10) การพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวจิยั เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

11) การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะในการผลิต และการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

12) การจดัให้ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

โดยสรุป จากการวเิคราะห์เน้ืองานตามขอบข่ายงานวชิาการในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นภาระงานโดยตรงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครู และมีผูส่้วนไดส่้วนเสียกบัการบริหารงานวชิาการอีกหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชนใน

สังคมท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่ดงันั้น การบริหารสถานศึกษาจึง ตอ้งอยูใ่นความดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีประเด็นส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ดงัน้ี 

(1) หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดว้ยความส าคญัของการบริหารงานวชิาการท่ีเปรียบเสมือนเป็นหวัใจของการ

บริหารสถานศึกษา เป็นงานท่ีตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กบังานของสถานศึกษาทั้งระบบ โดยมีหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นแกนกลาง 

ช้ีน าการท างานทุกฝ่ายของสถานศึกษา ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายกิจการนกัเรียน ฝ่ายส่งเสริมผูเ้รียน และฝ่ายพฒันาคุณภาพ

มาตรฐานสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน กระบวนการปฏิบติังานทุกขั้นตอนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึง

เป็นเร่ืองส าคญัท่ีส่งผลไปสู่ความส าเร็จของการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เป็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เป็นคนดี 

มีความสมบูรณ์ในความเป็นคน 

(2) การสร้างทมีงานทีม่ีประสิทธิภาพ การบริหารสถานศึกษาในยคุของการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ 

การปรับเปล่ียนกลยทุธ์เชิงบริหารน้ี เป็นท่ีประจกัษช์ดัวา่เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนท่ีจะตอ้ง

ร่วมกนัท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัความสามารถ ความถนดัเฉพาะตน และ

มีความรักในงานท่ีตนจะมีส่วนด าเนินการนั้น ยอ่มส่งผลใหง้านประสบผลส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงคด์ว้ยความภาคภูมิใจ 
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3. การเปลีย่นภาพลกัษณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา จากผูน้ าท่ีคอยสั่งการเพียงอยา่งเดียว มาเป็นผูน้ าท่ีท าหนา้ท่ี

ส่งเสริม สนบัสนุนและเชิญชวนใหผู้ร่้วมงานทุกคนปฏิบติังานเตม็ความสามารถ ดว้ยความศรัทธาในงานท่ีท า 

 

ตอนที ่4.2 

กระบวนการบริหารงานวชิาการ 
หัวเร่ือง 

 เร่ืองท่ี 4.2.1 การวางแผนการบริหารงานวชิาการ 

เร่ืองท่ี 4.2.2 ยทุธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานวชิาการสู่การปฏิบติั 

เร่ืองท่ี 4.2.3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานวชิาการ 

แนวคดิ 

1. การวางแผนการบริหารงานวชิาการ เป็นกิจกรรมหลกัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ต่อการจดัการสถานศึกษา 

เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษามีเป้าหมายและทิศทาง การท างานดา้นวิชาการร่วมกนั เขา้ใจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ของตน และสามารถท างานร่วมกบัเพื่อนครูคนอ่ืนไดโ้ดยไม่เกิดความขดัแยง้ ช่วยลดความไม่พอใจและ

ความทอ้แทท่ี้เกิดข้ึนจากการท างาน โดยขาดทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน และตอ้งวางแผนใหค้รอบคลุมขอบข่ายการ

บริหารงานวชิาการทั้งหมด 

2. ประเด็นส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งค านึงถึงในการวางแผนการบริหารงานวิชาการ คือ การวางแผนให้

ครอบคลุมงานวชิาการ ตามขอบข่ายการบริหารงานวชิาการทั้งหมด ไดแ้ก่ การบริหารหลกัสูตร การบริหารการเรียนการสอน 

การบริหารการนิเทศภายใน การบริหารการประเมินผลการเรียนการสอน การบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวชิาการ 

การบริหารการพฒันาบุคลากร การบริหารการวจิยัและพฒันา การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ และการบริหารการ

ประเมินผลดา้นวชิาการของสถานศึกษา  
 

3. กระบวนการบริหารงานวิชาการ ประกอบดว้ย การวางแผนการบริหารงาน การก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารงาน 

ยทุธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานวชิาการสู่การปฏิบติั และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานวชิาการ 

 4. การประเมินผลการบริหารงานวชิาการ เป็นกิจกรรมในกระบวนการบริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ผูรั้บผดิชอบ จะตอ้งมีการวางแผน การด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ มีการก าหนดขั้นตอน และก าหนดกิจกรรมการก ากบั ติดตาม 

และประเมินผล ใหช้ดัเจน รวมทั้งการประเมินตนเอง หรือการประเมินคุณภาพภายในดว้ย 
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วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 4.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความส าคญัของการวางแผนการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาได ้

2. ระบุประเด็นส าคญัของการวางแผนการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาพร้อมอธิบายรายละเอียดได้ 

3. อธิบายกระบวนการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาได ้

4. ระบุขั้นตอนของระบบการประเมินผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาได ้

 

เร่ืองที ่4.2.1  การวางแผนการบริหารงานวชิาการ 
นกัศึกษาไดศึ้กษา แนวคิด หลกัการเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการมาแลว้ในตอนท่ี 4.1 มีประเด็นส าคญัท่ีนกัศึกษา

จะตอ้งใชเ้ป็นฐานการวางแผนการบริหารงานวชิาการ ไดแ้ก่ 1) ความรู้เร่ืองขอบข่ายของงานวชิาการโดยละเอียด เพื่อรู้เน้ือหา

สาระของงานวชิาการ 2) ความรู้เร่ืองบทบาทส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูน้ าทางวชิาการซ่ึงจะตอ้งเป็นผู ้

ก  าหนดทิศทางงานวชิาการ ท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ า เป็นนกัวางแผน นกัจดัองคก์ร ผูป้ระสานงาน ผูแ้กไ้ขความขดัแยง้ ผูแ้กปั้ญหาผู ้

จดัระบบงาน ผูบ้ริหารการเรียนการสอน นกับริหารงานบุคลากรและทรัพยากรรวมทั้งเป็นนกัประเมินผลไปดว้ยในเวลา

เดียวกนั 3) ความรู้เร่ืองพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 จากการ

วเิคราะห์ เพื่อใหไ้ดห้ลกัการ กระบวนการ และเทคนิคการบริหารงานวชิาการตามแนวคิดของการบริหารโดยใชส้ถานศึกษาเป็น

ฐาน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

การวางแผนการบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรมหลกัอนัดบัแรกท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการ จดัการสถานศึกษา 

เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษามีเป้าหมายและทิศทางการท างานดา้นวชิาการร่วมกนั เขา้ใจหนา้ท่ีความรับผิดชอบการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ของตน และสามารถท างานร่วมกบัเพื่อนครูคนอ่ืนไดโ้ดยไม่เกิดความขดัแยง้ ช่วยลดความไม่พอใจ

และความทอ้แทท่ี้เกิดข้ึนจากการท างานโดยขาดทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน 

กระบวนการวางแผนประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นตอนการวางแผน ประกอบดว้ย 

(1) การศึกษาวเิคราะห์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) การประกนัคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

(2) ศึกษาวเิคราะห์บริบทของสถานศึกษา จดัเตรียมสารสนเทศส าคญั เพื่อการวาง แผนการบริหารงานวชิาการ 
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(3) เตรียมบุคลากรท่ีจะเขา้ร่วมวางแผน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากหน่วยงานยอ่ยภายในสถานศึกษาทุกหน่วยใหมี้ความ

พร้อมและตระหนกัในความส าคญัของการวางแผนการบริหารงานวชิาการ 

2) ขั้นด าเนินการ ประกอบดว้ย 

(1) การก าหนดพนัธกิจ (Mission) ดา้นการบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา เช่น 

   ก าหนดนโยบาย ส่งเสริม สนบัสนุนและควบคุมให้มีการจดัการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคใ์ห้เกิดข้ึนในผูเ้รียนทุกคน ไดแ้ก่ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ใน

การท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 

   ก าหนดนโยบาย ส่งเสริม สนบัสนุน ควบคุมใหผู้ส้อนจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งมัน่ให้ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์ 

   สร้างเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 

   ก าหนดนโยบายใหมี้การจดักิจกรรมฝึกฝนผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ

เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ฯลฯ 

(2) การก าหนดเป้าหมายของงานดา้นวิชาการ (goals) ท่ีตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ เพื่อให้สถานศึกษาอยูไ่ดต้าม

ภารกิจท่ีก าหนด และเพื่อให้มองเห็นพนัธกิจของสถานศึกษาไดช้ดัเจน เป้าหมายงานดา้นวชิาการท่ีดีควรมีลกัษณะของความ

ทา้ทาย (challenge) เฉพาะเจาะจงและวดัได ้(specific and measurable) สามารถบรรลุได ้(attainable) เก่ียวขอ้งกบังานและมุ่ง

ไปท่ีผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ (relevant and result oriented) และควรมีก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งการใหง้านนั้นส าเร็จ การก าหนด

เป้าหมายของงานดา้นวชิาการ เช่น 

   ผูเ้รียนร้อยละ 70 เขา้ร่วมโครงการรักการอ่าน 

   ผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 ใน

ปีการศึกษา 2552 

   ร้อยละ 80 ของผูส้อน มีความสามารถในการน าเสนองานวจิยัในชั้นเรียนไดค้นละ 1 ช้ินต่อปี ฯลฯ 

3) ขั้นก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารงานวชิาการ (หรือการจดัท าแผนกลยทุธ์)  

ชั้นการก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ เป็นการก าหนดมาตรการการบริหารงานวิชาการอยา่งเป็นระบบ 

ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจ เป้าหมายของการบริหารงานวชิาการท่ีตั้งไว ้มีการพิจารณาร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษา รอง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกฝ่าย ครูทุกคน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ดว้ยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกใหเ้ขา้ใจถึงจุดแขง็ (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และอุปสรรค (threat) เพื่อการรู้จกัตนเอง 

ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียงล าดบัความส าคญั ของจุดเด่นสู่การรักษามาตรฐานคุณภาพ และพฒันาจุดดอ้ยเพื่อยกระดบัสถานศึกษา
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เขา้สู่มาตรฐานคุณภาพและน าไปสู่การก าหนดทิศทางการท างานดา้นวิชาการของสถานศึกษาวา่จะพฒันางานไปใน   ทิศทางใด 

ไปสู่เป้าหมายใด ดว้ยวธีิใด ภายในระยะเวลาใด ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการแน่นอน นัน่คือ ขั้นตอนการวางแผนการบริหารงาน

วชิาการของสถานศึกษา นัน่เอง 

ประเด็นส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งค านึงถึงในการวางแผนการบริหารงานวชิาการ คือ การวางแผนให้

ครอบคลุมงานวชิาการ ตามขอบข่ายการบริหารงานวชิาการทั้งหมด ไดแ้ก่ การบริหารหลกัสูตร การบริหารการเรียนการสอน 

การบริหารการนิเทศภายใน การบริหารการประเมินผล การเรียนการสอน การบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวชิาการ 

การบริหารการพฒันาบุคลากร การบริหารการวิจยัและพฒันา การบริหารโครงการทางวิชาการอ่ืนๆ และการบริหารการ

ประเมินผลดา้นวชิาการของสถานศึกษา 

 

เร่ืองที ่4.2.2   ยุทธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานวชิาการสู่การปฏบิัติ 
จากการศึกษาเร่ืองท่ี 4.2.1 การวางแผนการบริหารงานวชิาการและการศึกษาเร่ืองหลกัสูตร ในหน่วยท่ี 5 จะได้

ขอ้สรุปท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ หลกัสูตรของสถานศึกษา คือ แบบพิมพเ์ขียว (Blue Print) ก ากบัการท างานวชิาการของบุคลากรฝ่าย

บริหารสถานศึกษา ฝ่ายปฏิบติัการสอนและฝ่ายส่งเสริมสนบัสนุนการสอน ซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือบุคลากรภายใน

สถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งท าความเขา้ใจใหต้รงกนัในเร่ืองต่อไปน้ี คือ  

1. ความตอ้งการและประโยชน์ใชส้อยของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อโครงสร้างหลกัสูตร (ความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค ์

และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ) 

2. รายละเอียดท่ีประกอบอยูใ่นโครงสร้างหลกัสูตร แต่ละช่วงหรือแต่ละขั้นตอน 

3. การน าหลกัสูตรไปใช ้(หนา้ท่ีและภารกิจของผูใ้ชห้ลกัสูตร) 

4. การก ากบั ดูแล และตรวจสอบการใชห้ลกัสูตรในแต่ละขั้นตอน 

5. การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 

ระบบบริหารงานวชิาการของสถานศึกษา จึงเร่ิมตน้จากหลกัสูตร หมุนไปสู่การจดัการเรียนการสอน การจดั

กิจกรรมผูเ้รียน (กิจกรรมวชิาการ) การจดัระบบส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศทางวชิาการของสถานศึกษาและการวดัผล

ประเมินผล ทั้งในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และผลส าเร็จของการน าหลกัสูตรไปใช ้เพื่อพฒันาหลกัสูตร

ตามความตอ้งการ ความจ าเป็นของผูเ้รียน และการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกสถานศึกษา 

ในภาพรวมท่ีไดจ้ากการส ารวจสภาพของสถานศึกษา (สภาพภายในดา้นกายภาพ สภาพภายในดา้นคุณภาพ และ

สภาพแวดลอ้มภายนอก) จะส่งผลต่อการก าหนดวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา การก าหนดยทุธศาสตร์การด าเนินงานของ
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สถานศึกษาและการก าหนดภารกิจของสถานศึกษาในรูปแบบของงาน โครงการหรือกิจกรรม ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบั

มาตรการการรักษาคุณภาพท่ีเป็นจุดแขง็ และการลดขนาดหรือการท าลายจุดอ่อนของสถานศึกษาท่ีเป็นผลจากการประเมิน

ตนเอง 

ดงันั้น การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา จึงมีส่วนสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัการสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา การ

จดัท าแผนยทุธศาสตร์การบริหารงานวชิาการ และมาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ 

มาตรฐานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวชิาการท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณา

จดัท าแผนงานและโครงการ ไดแ้ก่ (ในส่วนของการประเมินผลผลิต) 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะพื้นฐานตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัย ดา้นศิลปะ ดนตรี และการกีฬา 

มาตรฐานท่ี 7 ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
 

ยทุธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานวชิาการไปสู่การปฏิบติั เป็นกิจกรรมภายหลงัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ระดบั

สถานศึกษาเรียบร้อยแลว้ โดยด าเนินการในขั้นตอนของการก าหนดภารกิจของสถานศึกษาในรูปของงาน โครงการหรือ

กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษา 

ภายหลงัจากท่ีสถานศึกษาไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์ของระดบัสถานศึกษา ก าหนดมาตรการด าเนินการและเขียน

โครงการเสร็จเรียบร้อย จึงด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ดงัน้ี 

การประสานแผน เน่ืองจากสถานศึกษามีขอบข่ายงานท่ีกวา้ง มีโครงสร้างองคก์รท่ีสลบัซบัซอ้น ทั้งในแนวราบและ

แนวด่ิง กลุ่มงานท่ีแสดงกบัภารกิจของสถานศึกษา คือ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป กลุ่มงานวชิาการและกิจการนกัเรียน และกลุ่ม

งานบริหารสนบัสนุน งานโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ของสถานศึกษาจึงเกิดข้ึนจากการพิจารณาจดัท าของกลุ่มบุคลากร

แต่ละกลุ่มงาน ซ่ึงหากเป็นการจดัท าเบด็เสร็จเพื่อน าไปใชใ้นคร้ังเดียว จะเกิดความสับสน ขดัขอ้ง และมีปัญหาในเชิงปฏิบติั 

โดยเฉพาะในเร่ืองของเวลา สถานท่ี กลุ่มเป้าหมาย การบริหารทรัพยากรในภาพรวมของสถานศึกษา และความซ ้ าซอ้นของ

งาน ขั้นตอนท่ีจะแกปั้ญหาท่ีกล่าวขา้งตน้ได ้คือ ขั้นตอนของการประสานแผน ซ่ึงวตัถุประสงคส์ าคญัของการประสานแผน 

คือ การบูรณาการโครงการท่ีมีทิศทางการด าเนินการ วตัถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมายของผูด้  าเนินการท่ีคลา้ยคลึง

กนัสามารถรวมเขา้เป็นโครงการเดียวกนัหรือด าเนินโครงการในช่วงเวลาเดียวกนัไดก้ารประสานแผนเขา้ดว้ยกนัน้ีเพื่อจดัท า

แผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษาต่อไป 
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การน าแผนไปใช้ หรือการน าแผนไปสู่การปฏิบติั คือ ขั้นตอนด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของ

สถานศึกษา ในขั้นตอนด าเนินโครงการตามแผนน้ี สถานศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ระบบก ากบั ติดตาม และ

ประเมินผล ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ (ระยะเตรียมการ) ระหวา่งด าเนินโครงการ และเม่ือ

ส้ินสุดการด าเนินโครงการ การวางระบบ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล จะจดัท าประกอบไวใ้นภารกิจหรืองานบริหาร

สถานศึกษา 

การก ากบั ติดตาม และประเมินผล เป็นกระบวนการของการตรวจสอบ ควบคุม ส่งเสริม สนบัสนุน เร่งรัดงาน และ

ในบางกรณีจะหมายรวมไปถึง การใหค้  าแนะน า ใหก้ าลงัใจ เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีโดยตรง

ของผูบ้ริหารงานหรือหวัหนา้โครงการ 

ในส่วนของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา การก ากบั ติดตาม และประเมินผลโครงการจึงเป็นภารกิจส าคญั

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและฝ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหวัหนา้โครงการท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็น

พิเศษ 

อน่ึง ยทุธศาสตร์การด าเนินงานเพื่อการรับรองมาตรฐานการจดัการศึกษาของสถานศึกษาน้ี ยทุธศาสตร์การ

ด าเนินงานท่ีส าคญัประการแรก คือ การก าหนดโครงสร้างการบริหารแผน โดยใหห้น่วยงานยอ่ยภายในสถานศึกษา และ

หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัในการก าหนดแผน โครงงานและงานของ

หน่วยงานยอ่ย เพื่อด าเนินการขั้นปฏิบติั มีการก าหนดเป้าหมายและเกณฑช้ี์วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามช่วงเวลาท่ี

ก าหนด ทรัพยากรท่ีตอ้งใช ้และผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน แลว้ด าเนินการใหเ้ป็นผลส าเร็จ 

การมอบหมายงานแก่ทมีงาน (คณะกรรมการ) เป็นการมอบหมายทั้งอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดว้ยความ

จริงใจ เพื่อความส าเร็จของงานท่ีรวดเร็ว และเพิ่มพนูทกัษะและความเช่ียวชาญในการท างานของทีมงานเพื่อนครูให้สูงข้ึน 

การประสานงาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งทีมงานแต่ละโครงการ และหน่วยงานยอ่ยภายในสถานศึกษา 

สามารถด าเนินงานต่างๆ ตามแผนไดอ้ยา่งราบร่ืน และสอดคลอ้งกนั 

การก ากบัติดตามงาน เพื่อผลสัมฤทธ์ิของการบริหารงานวิชาการ และสามารถน าผลจากการก ากบัติดตามมาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงหรือปรับเปล่ียนวธีิด าเนินการอยา่งสอดคลอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการน าแผนไปปฏิบติั 

การประเมินผลการบริหารงานตามแผน เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมากของยทุธศาสตร์การน าแผนการบริหารงานสู่

การปฏิบติั เพราะการประเมินผลจะเป็นตวัวดั และบอกใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ผูว้างแผน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งกบัแผนทุกฝ่ายได้

รู้วา่แผนหรือโครงการท่ีก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์การปฏิบติังานของสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งก าลงัคน ก าลงัแรงงานและ
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ค่าใชจ่้าย (งบประมาณ) นั้น เม่ือเสร็จส้ินแผนแลว้ผลท่ีไดเ้ป็นประการใด เป็นไปตามท่ีคาดหมายและมุ่งหวงัมากนอ้ยเพียงใด 

คุม้ค่าหรือไม่ ควรด าเนินโครงการต่อไป ควรหยดุ หรือควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรต่อไป 

การประเมินผลควรก าหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนงานโครงการ เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารโครงการและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดรั้บทราบความเป็นไปของการด าเนินโครงการสามารถตรวจสอบ ควบคุมและติดตามงานได ้ในส่วนของ

ผูป้ฏิบติังานจะสามารถปฏิบติังานไดต้ามแผน มีความระมดัระวงั และเตรียมพร้อมท่ีจะท างานมากข้ึน เพื่อเตรียมรับการ

ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบติังาน อนัเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานโดยฝ่ายบริหารไดอี้ก

ประการหน่ึง 

 

เร่ืองที ่4.2.3 การนิเทศ ติดตาม ประเมนิผลการบริหารงานวชิาการ 
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยท่ีนกัศึกษาไดท้  าความเขา้ใจมา

ตั้งแต่ตน้แลว้วา่ การบริหารงานวชิาการ คือ การบริหารงานเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณสมบติัอนัพึงประสงค ์ตามความ

คาดหวงัของหลกัสูตร ชุมชน สังคม ความคาดหวงัของสถานศึกษาและความคาดหวงัของตวัผูเ้รียน งานวชิาการจึงเป็นงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมี

ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน 

จากลกัษณะงานท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวาง เก่ียวพนักบับุคลากรทุกกลุ่มภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอก

สถานศึกษาอีกบางส่วน เป็นผลท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาตอ้งใหค้วามเอาใจใส่ต่อกระบวนการบริหารงานวชิาการดว้ยการ

จดัระบบการบริหารท่ีต่อเน่ือง ครบวงจร เร่ิมตน้จากการวางแผนบนพื้นฐานของสภาพปัจจุบนัอนัเป็นบริบทของสถานศึกษา 

ความมุ่งหวงัหรือความตอ้งการของบุคลากรทุกกลุ่มท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง การก าหนดยทุธศาสตร์การปฏิบติังานท่ีมีอตัราความ

เป็นไปไดสู้ง การท าความเขา้ใจใหต้รงกนัในแผนงานโครงการท่ีก าหนดไวเ้ป็นมาตรการปฏิบติังานตามแผนยทุธศาสตร์ การ

น าแผนสู่การปฏิบติั การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระหวา่งการด าเนินโครงการแต่ละโครงการ เพื่อปรับแผนเป็นระยะๆ เม่ือ

เกิดปัญหาขอ้ขดัขอ้งในทางปฏิบติั และการประเมินผลในขั้นตอนสุดทา้ยภายหลงัเสร็จส้ินโครงการ รวมไปถึงภาพรวมการ

ประเมินผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 

การนิเทศ เป็นกระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูตน้แบบหรือหวัหนา้กลุ่มงาน หวัหนา้โครงการ ฯลฯ และครูในสถานศึกษาเดียวกนั โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันางานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในลกัษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการน าความสามารถพิเศษของครู

คนหน่ึงมาช่วยเหลือ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนครูคนอ่ืนๆ ท่ีมีความสามารถในเร่ืองนั้นดอ้ยกวา่ หรือเพื่อการช่วยเหลือให้

ค  าแนะน าในเร่ืองของการบริหารโครงการสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การติดตาม เป็นกระบวนการของการควบคุม ดูแล ใหง้านโครงการด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง สามารถควบคุมช่วงเวลา

การปฏิบติังาน (ให้เสร็จส้ินตามช่วงเวลาท่ีก าหนด) และสามารถแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน

โครงการไดท้นัท่วงที ไม่เกิดผลเสียหรือขอ้บกพร่องต่องาน โครงการในภาพรวม เม่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการใน

ขั้นตอนสุดทา้ย 

การประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมากของการวางแผน เพราะการประเมินผลจะเป็นตวัวดั และบอกให้

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูว้างแผน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งกบัแผนทุกฝ่ายไดรู้้วา่แผนหรือโครงการท่ีก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์การ

ปฏิบติังานของสถานศึกษา ซ่ึงตอ้งใชท้ั้งก าลงัคน ก าลงัแรงงาน และค่าใชจ่้าย (งบประมาณ) นั้น เม่ือเสร็จส้ินแผนแลว้ผลท่ี

ไดเ้ป็นประการใด เป็นไปตามท่ีคาดหมายและมุ่งหวงัมากนอ้ยเพียงใด คุม้ค่าหรือไม่ ควรด าเนินโครงการต่อไป ควรหยดุ 

หรือควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไรต่อไป 

การประเมินผลควรก าหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนงานโครงการ เพื่อใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารโครงการและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ไดรั้บทราบความเป็นไปของการด าเนินโครงการ สามารถตรวจสอบ ควบคุมและติดตามงานได ้ในส่วนของ

ผูป้ฏิบติังานจะสามารถปฏิบติังานไดต้ามแผน มีความระมดัระวงั และเตรียมพร้อมท่ีจะท างานมากข้ึน เพื่อเตรียมรับการ

ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบติังาน อนัเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานโดยฝ่ายบริหารไดอี้ก

ประการหน่ึง 

ส าหรับรูปแบบการประเมินท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป เรียกวา่รูปแบบ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (D.L. Strufflebeam) ท่ี

มุ่งประเมินองคป์ระกอบ 4 ประเภทของงานโครงการ ไดแ้ก่ 

C:  Context   หมายถึง  สภาวะแวดลอ้มหรือบริบท 

I:  Input   หมายถึง  ปัจจยัหรือทรัพยากร 

P:  Process   หมายถึง  กระบวนการด าเนินงาน 

P:  Product   หมายถึง  ผลผลิตหรือผลลพัธ์ของงาน 

แนวทางการประเมินในแต่ละองคป์ระกอบ มีรายละเอียดดงัภาพท่ี 4.2 
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       การประเมินสภาพแวดลอ้ม ทั้งสภาพเศรษฐกิจ     
 การประเมินก่อน         สงัคมเป็นการประเมินความตอ้งการ และความ 
 การด าเนินงาน  การประเมินบริบท  จ าเป็นวา่ตอ้งมีงานนั้นหรือไม่ ตลอดจนปัญหา 

       และอุปสรรคต่างๆ เพ่ือก าหนดโครงการ 
 

 
       การตรวจสอบความพร้อมดา้นทรัพยากรทั้งดา้น 
       ปริมาณ และคุณภาพ และระบบบริหารจดัการ และ 
    การประเมินปัจจยั  วธีิการ เพ่ือก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีจะบรรลุ 
       วตัถุประสงคเ์พื่อการเตรียมและเขียนโครงการ/งาน 

 
    
       การประเมินการด าเนินงาน จุดอ่อน จุดแขง็ ปัญหา  
 การประเมินระหวา่ง การประเมิน  และอุปสรรคในการด าเนินงาน มลูเหตท่ีุท าใหส้ามารถ 
  การด าเนินงาน     กระบวนการ       หรือไม่สามารถด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให ้  
       สามารถท างานส าเร็จ ซ่ึงตอ้งอาศยัการเร่งรัดและติดตาม  
       ความกา้วหนา้ดว้ย 
   

 

  

       การประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดข้ึนกบั 

 การประเมินเม่ือส้ินสุด  การประเมินผลผลิต วตัถุประสงค ์ความตอ้งการ หรือเป้าหมายท่ี 

    การด าเนินงาน     ก าหนดไว ้รวมทั้งการประเมินผลกระทบ และ 

       ผลลพัธ์ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ   

   

 

     ภาพท่ี 4.2 รูปแบบการประเมิน แบบ CIPP MODEL 

ท่ีมา: กลม  สุดประเสริฐ (2544) การบริหารงานวชิาการในสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร ทิปส์ พบับลิเคชัน่ หนา้ 89 
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การประเมินโครงการตามกระบวนการของสตฟัเฟิลบีม หรือท่ีเรียกวา่ CIPP Model น้ี มีลกัษณะเป็นการวิเคราะห์

ระบบเพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาวา่ ควรด าเนินโครงการนั้นต่อไปหรือไม่ จะมีการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้

เหมาะสมอยา่งไร หรือควรลม้เลิกโครงการนั้น หากผลสัมฤทธ์ิไม่ไดต้ามเป้าหมาย และเกิดผลกระทบในทางลบท่ีชดัเจน 

ดงันั้น ภาระงานส าคญัของการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ การก าหนดนโยบาย

การด าเนินการดา้นวชิาการ การช้ีแจงท าความเขา้ใจร่วมกนัในนโยบายกบัผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทุกคน การช้ีแนะ การ

อ านวยความสะดวกดา้นงบประมาณ ดา้นบุคลากร การนิเทศ การติดตาม และการประเมินผลงาน เพื่อสรุปรายงานประจ าปี 

ภาระงานต่างๆ เหล่าน้ี จะตอ้งด าเนินการตามล าดบัอยา่งต่อเน่ือง 

 

ตอนที ่4.3 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวชิาการ 
หัวเร่ือง 

 เร่ืองท่ี 4.3.1 บทบาทการพฒันาความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 

เร่ืองท่ี  4.3.2 บทบาทการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการบริหารงานวชิาการ 

เร่ืองท่ี 4.3.3 บทบาทการพฒันาสถานศึกษาดา้นวชิาการ 

 

แนวคดิ 

1. บทบาทการพฒันาความเป็นผูน้ าทางวชิาการ เป็นบทบาทส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งฝึกฝนและพฒันาความรู้

ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ดว้ยการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบนัการศึกษา ศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือศึกษาดว้ย

ตนเอง เพื่อพฒันาองคค์วามรู้แห่งวชิาชีพ สมรรถนะในการปฏิบติังานและการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมท่ีส่งเสริมใหมี้

ความคิดดี เฉียบแหลม มีความเป็นคนดี รวมทั้งการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในการเรียนรู้ตลอดชีวติ เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่

ผูร่้วมงาน  

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะของผูน้ าทางวชิาการท่ีแทจ้ริง ตอ้งมีวสิัยทศัน์ มีทศันะกวา้งไกล มีความสามารถท่ีจะ

ท าใหผู้ร่้วมงานยอมรับความคิดในการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการศึกษาในการบริหารงานวิชาการและยินดีร่วม

ปฏิบติังานดว้ย 
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3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการ ตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา

สถานศึกษา ดว้ยการพฒันาทั้งระบบ ใหเ้ป็นองคก์รเรียนรู้อยู ่ตลอดเวลา ใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาแบบยดึผูเ้รียนเป็น
ส าคญั และกระจายอ านาจให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการสถานศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ 

เม่ือศึกษาตอนท่ี 4.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. บอกความส าคญัของความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ 

2. ยกตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการบริหารงานวชิาการได ้

3. วางแผนการพฒันาสถานศึกษาดา้นวชิาการได ้

 

เร่ืองที ่4.3.1  บทบาทการพฒันาความเป็นผู้น าทางวชิาการ 
 

ทรัสตี (Trusty: 1986 อา้งถึงใน รุจิ ภู่สาระ และจนัทรานี สงวนนาม 2545: 30-32) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นผูน้ าทางวชิาการไว ้17 ประการ ตามท่ีปรากฏรายละเอียดในเร่ืองท่ี 4.1.2 ซ่ึงสรุปใหเ้ห็นวา่ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีในการส่งเสริมและสร้างความเช่ือมัน่ให้เพื่อนครูในสถานศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น

วชิาการไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งตามเป้าหมาย ดว้ยการร่วมวางแผนและสนบัสนุนเพื่อนครูใหป้ฏิบติังานวชิาการเตม็ความ 

สามารถซ่ึงหมายความวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ คือ มีความสามารถน าบุคคลในสถานศึกษาให้

ร่วมมือปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยความเขา้ใจ และมีความสุข 

บทบาทการพฒันาความเป็นผูน้ าทางวชิาการ เป็นบทบาทส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งฝึกฝนและพฒันาความรู้

ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ดว้ยการศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบนัการศึกษา ศึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญหรือศึกษาดว้ยตนเอง

เพื่อพฒันาองคค์วามรู้แห่งวชิาชีพ สมรรถนะในการปฏิบติังานและการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม ท่ีส่งเสริมใหมี้ความคิดดี 

เฉียบแหลม มีความเป็นคนดี (ดา้นส่วนตวั ครอบครัว สังคม) รวมทั้งการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงานโดยปฏิบติัใหเ้ป็นกิจนิสัย จนเกิดเป็นลกัษณะนิสัยท่ีดีและพร้อมท่ีจะสร้างบรรยากาศภายใน

สถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งพฒันาการเรียนรู้ของครู นกัเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดต่้อไป 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจแสดงภาวะผูน้ าทางวชิาการดว้ยการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพ

ทางการศึกษา (ครู) โดยยดึระบบการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจะเลือกใชย้ทุธวธีิ หรือแนว
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ด าเนินการใหบ้รรลุผลส าเร็จท่ีเหมาะสม ตามพื้นฐานสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา ตามความพร้อมและความตอ้งการจ าเป็น

ของครู ดงัน้ี 

1. ปรับกระบวนทศัน์ในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อใหเ้กิดพลงัความคิด (Power of  Idea) ร่วมกนั ดว้ยเทคนิค

ต่างๆ เช่น AIC (Affective Influence Control) และ FSC (Future Search Conference)  

2. ระดมพลงัแกนน าและประสานเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดยทุธวธีิใหแ้ผนยทุธศาสตร์ท่ีวาง

ไวสู่้การปฏิบติั พร้อมทั้งจดัใหมี้การประชุม ช้ีแจง เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ดว้ยการจดัท าคู่มือพฒันา ส่ือ และเอกสาร

ประกอบต่างๆ  

3. บริหารจดัการแบบบูรณาการ โดยน า Function มาบูรณาการกบั Agenda, Area กบับริบทของสังคม วฒันธรรม 

หลกัศาสนา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และกระแสโลกาภิวตัน์ 

4. ใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดจิตส านึก ขวญัก าลงัใจ และความพร้อมของผู ้

ประกอบวชิาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. น าความรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับ ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดความประหยดั รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

6. ปฏิบติัการโดยการประกนัคุณภาพดว้ยกระบวนการ PDCA  

7. ประเมินและติดตามผลแบบมีส่วนร่วมทุกฝ่ายและตามสภาวะท่ีเป็นจริง 

8. สนบัสนุน ส่งเสริมการพฒันาวชิาชีพ ดว้ยการเรียนรู้แบบต่างๆ การน าเสนอผลงานการประชุม สัมมนา การวจิยั 

รวมทั้งเพิ่มพนูความรู้ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพให้แก่ผูป้ระกอบวชิาชีพอยา่งทัว่ถึง  

9. ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ ใหเ้ห็นท่ีประจกัษ ์

 

เร่ืองที ่4.3.2  บทบาทในการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การบริหารงานวชิาการ 
 

การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการบริหารงานวชิาการน้ี นบัไดว้า่เป็นการปฏิบติัทางการบริหาร นวตักรรม ท่ี

สนบัสนุนการสร้างความคิดใหม่ๆ จากทุกคนและทุกท่ีในสถานศึกษา โรเบิร์ต บี. ทคัเกอร์ (Robert B. Tucker, สมพงษ ์สุวรรณ

จิตกุล (แปล) 2552: 10-20) ช้ีใหเ้ห็นวา่ สาระส าคญั 5 ประการ ต่อการพฒันากระบวนการนวตักรรม คือ  

1. นวตักรรมจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีมีวนิยั คือ มีกระบวนการในการจดัการต่อความคิด 

ใหม่ๆ  ท่ีเกิดข้ึน มีการคน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง การหาทรัพยากรมาใช ้และความสามารถฟันฝ่าอุปสรรคดว้ยความอดทน

ได ้
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2. นวตักรรมจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมหลายดา้น คือ ผูบ้ริหารทุกคน หน่วยงานยอ่ยทุกหน่วยจะตอ้งรับรู้ 

ใหค้วามร่วมมือและร่วมกนัคิด ร่วมกนัท าใหค้วามคิดใหม่ด าเนินการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3) นวตักรรมจะตอ้งรวมถึงการจดัระเบียบ เป็นระบบ และการคน้หาโอกาสใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

4) นวตักรรมตอ้งถูกก าหนดจากผูบ้ริหารระดบัสูงและเก่ียวขอ้งกบัทุกหน่วยงานในองคก์ร มีระบบการบริหาร

ความคิด (Idea Management Systems) เพื่อสรรหาความคิด และนวตักรรมใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 5) นวตักรรมจะตอ้งมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้ (หรือนกัเรียนในสถานศึกษา) 

 ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการในสถานศึกษาท่ีปรากฏในเร่ืองท่ี 4.1.4 จ านวน 17 รายการนั้น รายการท่ี 17 เร่ืองการ

พฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาซ่ึงเม่ือพิจารณาพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลย ีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-มาตรา 69 ในประเด็นของผูเ้รียน ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการ

พฒันาขีดความ สามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพือ่ให้มีความรู้และทกัษะเพยีงพอที่จะใช้

เทคโนโลยีเพือ่การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ (มาตรา 66) 

ดงันั้น สถานศึกษาซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีและมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา เพื่อความเจริญงอกงามของผูเ้รียน ตอ้ง

ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลขอ้มูลอนัเป็น

สาระทางวชิาการใหเ้ป็นสารสนเทศ เพื่อจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ ผูเ้รียนสามารถใชข้อ้มูลดงักล่าวไดท้นัตามความตอ้งการ ผูส้อน

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของเทคโนโลยท่ีีเป็นวธีิการสอนแนวใหม่ เอด็ด้ี 

(Eadie, 2001 อา้งถึงใน ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 2549) ไดส้รุปผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนจากการใช ้ICT 

(Information and Communications Technology) ในการเรียนการสอนวา่ช่วยพฒันาทกัษะความคิดอยา่งมีเหตุผล การคิด

แกปั้ญหาและช่วยเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้และสร้างสรรคใ์หน้กัเรียนไดแ้สดงออกถึงความกระตือรือร้น และ

ความสนใจกิจกรรมการเรียน และความเม่ือมีการใช ้ICT เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียนใชเ้วลาและความสนใจใน

กิจกรรมการเรียนมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งครูและนกัเรียน ในลกัษณะท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์มากข้ึน 

อมับาช (Umbach, 1998 อา้งถึงใน ปราวณียา สุวรรณณฐัโชติ 2549) ไดศึ้กษาการใชค้อมพิวเตอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อคน้หาโรงเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีดา้นการบริหาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการ

ส่ือสาร โดยวิเคราะห์และสรุปเป็นล าดบัความส าคญัของส่ิงท่ีควรปฏิบติัในการบริหาร และใช ้ICT ของโรงเรียนไว้

ตามล าดบั ไดแ้ก่ การวางแผนก่อนเป็นล าดบัแรก แลว้จึงค่อยด าเนินการ การพฒันาบุคลากร การฝึกอบรมครูเป็นการพิเศษ

ทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารในการส่งผา่นหลกัสูตรและการสอน จดัใหมี้บุคลากรช่วยเหลือ

ทางดา้นเทคนิคเพื่อสนบัสนุนครู จดัใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและพอเพียงต่อ  การใชข้องครูและนกัเรียน อมับาช 
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พบวา่ โรงเรียนท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีมีการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อวตัถุประสงคท์างดา้น หลกัสูตรและการสอนในโรงเรียน ดงัน้ี การ

น าเสนอบทเรียนในชั้นเรียนการสร้างสถานการณ์จ าลอง การท าวจิยัของครู การท าวจิยัของนกัเรียน การจดัท ารายงานและ

การน าเสนอรายงานของนกัเรียน การจดัการทดลองทางดา้นวทิยาศาสตร์และน าเสนอขอ้มูล การติดต่อส่ือสารระหวา่งชั้นเรียน 

โรงเรียน รัฐหรือประเทศต่างๆ การติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัวทิยาศาสตร์และนกัวจิยั การสอนโดยการใชซ้อฟแวร์มาตรฐาน 

การสอนการออกแบบทางศิลปะดว้ยการใชค้อมพิวเตอร์ วิชาทางธุรกิจ การสร้างโฮมเพจของชั้นเรียนหรือโรงเรียน การ

แสดงผลงานของนกัเรียนผา่นทางเวปไซด ์และการฝึกปฏิบติั 

จากการศึกษาวจิยั โครงการวิจยัการเปล่ียนผา่นทางการศึกษาสู่ยคุเศรษฐกิจฐานความรู้ ในโครงการวจิยัยอ่ย เร่ือง 

การวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของไทย และมาตรฐานการศึกษาท่ีควรจะเป็น (วชิราพร อจัฉริยโกศล และคณะ, 

2547) ไดศึ้กษากรณีตวัอยา่งโรงเรียน 2 แห่ง ซ่ึงจดัใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัการดีเลิศ (Best Practices) โดยศึกษาจาก

ขอ้มูลหลายแหล่ง ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาเอกสารรายงานของโครงการวจิยัท่ีส าคญั 3 โครงการ 

(โครงการวิจยัการวจิยัและพฒันาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน โครงการ School Net Thailand และโครงการ SITE ของ

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และการสังเกตเยีย่มชม  โรงเรียนเพื่อคดัเลือกในขั้นสุดทา้ย 

ผลการวจิยั ลกัษณะเด่นของโรงเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือก คือ โรงเรียนใช ้ICT เพื่อการเรียนการสอน มีความเด่นชดั

ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีนกัเรียน สามารถน า ICT ไปบูรณาการกบัการเรียนการสอน ไดใ้ช ้ICT เป็นส่ือการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้ดงั

ตวัอยา่งกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา โครงงานภาษาไทย “กาลเวลาผนัเปล่ียนไปกบัดวงใจท่ีใคร่รู้ 

ตอน: ตามรอยนิราศพระบาท” (http: //www.patai.th.edu/nirat/index.htm) 

โดยสรุป จะเห็นไดว้า่ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการบริหารงานวชิการในสถานศึกษา ควรก าหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันา ICT เพื่อรับการสนบัสนุนและมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูผูส้อนตอ้งไดรั้บการ

พฒันา ดว้ยการฝึกอบรมความรู้ในการประยกุตใ์ช ้ICT ในการสอน และเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนเพิ่มข้ึน เป็นการ

มุ่งเนน้ท่ีการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลย ี

ปราวณียา สุวรรณณัฐโชติ (2549) ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่ การบริหารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร

ในสถานศึกษา สถานศึกษาควรด าเนินการดงัน้ี คือ มีการวางแผนอยา่งรอบคอบ โดยไดรั้บความร่วมมือจากภายในสถานศึกษา

และภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะจากชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู ่ใหมี้การฝึกอบรมครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง มีการสนบัสนุน

ทางดา้นเทคนิคแก่ครู จดัหางบประมาณสนบัสนุนในระยะยาวท่ีครอบคลุมความตอ้งการจ าเป็น มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการส่ือสารบูรณาการร่วมไปกบัหลกัสูตรและการสอน และมีการประเมินผลการด าเนินงานและผลลพัธ์อยา่งต่อเน่ือง  
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะของผูน้ าทางวิชาการท่ีแทจ้ริง ตอ้งมีวิสัยทศัน์ มีทรรศนะกวา้งไกล มีความสามารถท่ี

จะท าให้ผูร่้วมงานยอมรับความคิดในการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อการศึกษาในการบริหารงานวชิาการและยนิดี

ร่วมปฏิบติังานดว้ย 
 

เร่ืองที ่4.3.3  บทบาทการพฒันาสถานศึกษาด้านวชิาการ 
 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 ก าหนดใหก้าร

จดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ใหย้ดึหลกัการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหร้ะดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา และใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน 

องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบนัสังคมอ่ืนๆ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา จึงเป็นผลใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้งดูแลรับผดิชอบการบริหารจดัการ

สถานศึกษาดว้ยตนเองมากข้ึน มีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรและแกปั้ญหาในการบริหารจดัการไดเ้ตม็

ตามศกัยภาพ สถานศึกษาตอ้งแสดงความรับผิดชอบในผลของการปฏิบติังานต่อสาธารณชนในเขตพื้นท่ีบริการของ

สถานศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าทางวชิาการตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสถานศึกษา 

ดว้ยการพฒันาทั้งระบบ ใหเ้ป็นองคก์รเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา ใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาแบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั และ

กระจายอ านาจใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการสถานศึกษา 

องคก์รท่ีมีลกัษณะขององคก์รเรียนรู้ตามแนวคิดของ ปีเตอร์ เอม็ เซ็งเก ้(Peter M. Zenge) คือ องคก์รท่ีบุคลากร

ภายในองคก์รมีคุณลกัษณะ 5 ประการ ดงัน้ี 

1) มีการคิดท่ีเป็นระบบ คิดบ่อยๆ จนเป็นนิสัย มีลกัษณะการคิดท่ีเป็นสัญลกัษณ์เฉพาะตวั และมีพฤติกรรมท่ีเป็นไป

ตามวธีิคิด 

2) ไม่ติดยดึ ยดึมัน่ถือมัน่ และมีอคติ 

3) มีความฝัน ความตอ้งการ มีแรงบนัดาลใจ กลา้คิด กลา้แสดงออก และมีความสนุกท่ีจะสานฝันใหเ้ป็นจริง 

4) มีการเรียนรู้เป็นทีม ดว้ยความสามคัคี 

5) สร้างสรรคผ์ลงานท่ีเป็นสาระเป็นประโยชน์ตรงตามยทุธศาสตร์ขององคก์ร ตรงตามความฝันหรือวสิัยทศัน์ 

(vision) ท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 
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การพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รเรียนรู้ ดว้ยวธีิการพฒันาครูในสถานศึกษาใหมี้ลกัษณะ 5 ประการน้ี เป็นการ

พฒันาสถานศึกษาใหมี้การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ครูมีความสนุกสนาน มีความสุข อยากมาท างาน องคก์รเรียนรู้เป็นรูปแบบ

การบริหารท่ีเนน้การพฒันา สภาวะผูน้ าในองคก์ร (leadership) ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ร่วมกนั (team learning) ซ่ึงจะเป็นผลให้

เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ (knowledge) ประสบการณ์ (experience) และทกัษะ (skill) ระหวา่งกนัและกนั เพื่อ

น ามาใชใ้นการปฏิบติังานให้ไดผ้ลดีเลิศเหนือองคก์รอ่ืน และมีระดบัพฒันาความสามารถขององคก์รท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

(วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์2545) 

การใชร้ะบบบริหารสถานศึกษาแบบยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ การใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน การจดักิจกรรมทาง

วชิาการภายในสถานศึกษา โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รียน และประโยชน์สูงสุดท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ การเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ การประเมินผล การจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง ผูเ้รียนมี

การพฒันาทั้งกาย ปัญญา อารมณ์และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น 

การกระจายอ านาจใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการสถานศึกษา ไดแ้ก่ การก าหนดองคป์ระกอบ

และหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองทั้งระดบั

หอ้งเรียน ระดบัชั้นและระดบัโรงเรียน สมาคมผูป้กครองและครู ฯลฯ สถานศึกษาใดท่ีสามารถดึงองคก์รต่างๆ ท่ีกล่าว

ขา้งตน้ เขา้สู่ระบบบริหารสถานศึกษา ดว้ยปฏิสัมพนัธ์และมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา สถานศึกษายอ่มไดรั้บ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาสถานศึกษาดา้นวิชาการ คุณลกัษณะความเป็น

ผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบับทบาท จะเป็นเหตุน าสู่การประสบความส าเร็จดา้นการบริหารงานวชิาการของ

สถานศึกษา สู่เป้าหมายของนโยบายและแนวด าเนินการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในท่ีสุด 
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