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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 
 การบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา  และเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ สวนการบริหารดานอื่นๆ แมจะมี 
ความสําคัญแตก็เปนเพียงสวนสงเสริมสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  สําหรับการนําเสนอ
เนื้อหาผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 
  2.1  การบริหารงานวิชาการ  ดังนี ้
  2.1.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
  2.1.2  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
  2.1.3  แนวทางการปฏิบัติการบริหารงานวชิาการ 
  2.1.4  ขั้นตอนการบริหารงานวิชาการ 
 2.2  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   
             2.3  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
   2.4  สรุปกรอบแนวคดิการวจิัย 
 

2.1  การบริหารงานวิชาการ   
 

2.1.1  ความหมายของการบริหารงานวิชาการ   ไดมีนักการศึกษาใหความหมายของ 
การบริหารงานวิชาการไวตางๆ  กัน ดังนี้ 
             การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง   การบริหารสถานศึกษา  โดยมีการจัดกิจกรรม
ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  2535 : 16) 
            การบริหารงานวิชาการ  เปนงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน  ผูศึกษา 
ตองใชความพยายามและความสามารถเปนอยางมากในการนําคณะครูและผูเกี่ยวของ  เพื่อ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  (อําภา  บุญชวย. 2537 : 2)
 ภิญโญ  สาธร  (2526 : 243)  ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการวา  
การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การบริหารกิจกรรมทุกชนิดของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
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พัฒนาการสอนนักเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด และพนัส  หันนาคินทร (2524 : 75)   
ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการไววางานหลักในการบริหารโรงเรียนนาจะเปน
การสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปดวยดีเทานั้น  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ  สมิธ   
(Smith, et al. 1961 : 170)  ที่จัดลําดับความสําคัญของงานวิชาการไวเปนอันดับแรกจากงานอื่นๆ  
ของผูบริหารโรงเรียน  7  ดาน  ดังนี้ 
  1)  งานวิชาการ      รอยละ 40 
 2)  งานบริหารบุคลากร     รอยละ 20  
 3)  งานกิจการนักเรียน     รอยละ 20 

 4)  งานการเงนิ      รอยละ   5 
 5)  งานอาคารสถานที่     รอยละ   5 
 6)  งานสรางความสัมพันธระวางโรงเรียนกับชุมชน  รอยละ   5 
 7)  งานธุรการอื่นๆ     รอยละ   5 
 สมยศ  มีเทพ (2525 : 151–152) ไดทําการวิจัยพบวา  ผูบริหาร  นักวิชาการ และ
ประชาชนมีความคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาตรงกันคือ มีการปฏิบัติงาน
ดานวิชาการมากเปนอันดับหนึ่ง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  จําลอง  ยาหองกาศ  (2524 : 48 – 
50)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  พบวา  
การปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดังกลาวอยูในระดับมาก 
 การบริหารงานวิชาการเปนสิ่งที่ผูบริหารทุกคนตองรับผิดชอบ  และเปนผูนําครู 
ในดานวิชาการ  โดยทํางานรวมกับครู  กระตุนเตือนครูใหแนะนําและประสานใหครูทุกคนทํางาน
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  กระจายอํานาจและมอบหมายความรับผิดชอบไปใหครูทุกคน   
เพื่อที่จะใหเขามีความรูสึกวาทํางานดวยความเต็มใจมิใชการบีบบังคับ  ทั้งนี้คงจะตองตระหนัก 
อยูเสมอวาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนั้น  มิใชเฉพาะแตเพียงการเรียนการสอนภายใน 
หองเรียนเทานั้น  แตยังหมายถึง  กิจกรรมทุกอยางภายในโรงเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรู  และ 
การศึกษาของเด็กใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดในการสงเสริม 
งานวิชาการในโรงเรียน  ก็คือครูและผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา  การ
บริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียน  เพราะวาเปนงานที่เกี่ยวของกับการสอน
โดยตรง  ซ่ึงจะหาแนวทางหรือวิธีการที่จะใหผูเรียนมีความรูความสามารถ  มีเจตคติ  ทักษะ  
ตลอดจนคานิยมและการเปนพลเมืองดี  สวนงานอื่นๆ  อันไดแก  งานบริหารบุคลากร  งานธุรการ  
ฯลฯ  เปนเพียงงานที่ชวยสนับสนุนใหงานวิชาการดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
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            สรุปไดวา  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง   การดําเนินการหรือการจัดกิจกรรม 
ทุกชนิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา  เพื่อใหการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพ  ไดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
  2.1.2  ขอบขายการบริหารงานวิชาการ 
 สําหรับขอบขายของการบริหารงานวิชาการนั้น  ภิญโญ  สาธร  (2526 : 326)   
ไดกลาววา  การบริหารงานวิชาการควรที่จะครอบคลุมงานดังตอไปนี้ คือ  งานหลักสูตรประมวล
การสอน  ตารางสอน  อุปกรณการสอน  แบบเรียน  หองสมุดและการสอนแบบตางๆ ซ่ึงสอดคลอง
กับ  อุทัย  บุญประเสริฐ  และชโลมใจ   ภิงคารวัฒน  (2538 : 36)  ไดกลาววา งานวิชาการทั้งระบบ
โรงเรียนซ่ึงผูบริหารโรงเรียนรับผิดชอบคือ 
 1)  งานหลักสตูรและการนําหลักสูตรไปใช 
 2)  การบริหารการสอนและการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
 3)  งานกิจการนักเรียน 
 4)  งานสื่อการสอนและหองสมุด 
 5)  การวดัผลและประเมินผล 
 การบริหารงานวิชาการและตามแนวคิดของหลักสูตร  พุทธศักราช  2521  (ฉบับ
ปรับปรุง  พุทธศักราช 2533)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบดวย  4  ดานดวยกันคือ 
 1)   การบริหารหลักสูตร 
 2)   การจัดการเรียนการสอน 
 3)   นิเทศการเรียนการสอน 
 4)   การวดัผลและการประเมินผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2529 : 16-17)  ไดกําหนด
ขอบขายงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาไดดังนี้ 
 1)   งานดานหลักสูตรและการแนะนาํหลักสูตรไปใช 
 2)   งานการเรยีนการสอน 
 3)   งานวัสดุประกอบหลักสตูรและสื่อการเรียนการสอน 
 4)   งานวดัผลและประเมนิผล 
 5)   งานหองสมุด 
 6)   งานนิเทศการเรียนการสอน 
 7)   งานดานการวางแผนและกําหนดวิธีการดําเนินงาน 
 8)   งานสงเสริมการสอน 
 9)   งานประชมุอบรมทางวิชาการ 
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 วรางคณา  ปนลายนาค  (2527 : 141)  ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศกึษา
เห็นดวยกับการบริหารวิชาการในโรงเรียน  3  ดาน  คือ  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
การนิเทศการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล  การศึกษางานวิจัยที่กลาวมาแลวในเบื้องตน
เปนงานที่เกี่ยวของกับการบริหารวิชาการโดยตรง  ซ่ึงถือวาเปนหัวใจในการบริหารงานและยังมี
งานวิจัยเกี่ยวของกับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  ซ่ึง ถุงเงิน  แกวแถมเสือ  (2527 : 18)  ไดศึกษาและวิจัยพบวา  ผูบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษาใชเวลาในการบริหารงานวิชาการมากที่สุด  รองลงมาไดแกงานธุรการและการเงิน 
งานบุคลากร  กิจการนักเรียน และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 กลาวโดยสรุป  ขอบขายการบริหารงานวิชาการนั้นจะครอบคลุมกิจกรรมทุกอยาง 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน  การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  ใหบรรลุ 
จุดหมายของหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการจะประสพผลสําเร็จ  นักเรียนมีความรูความสามารถ 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  ผูบริหารโรงเรียนจะตองดําเนินการตามขั้นตอน 
ของกระบวนการบริหารงานวิชาการ  ดังนี้  (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  2535 : 18-20)   
 1)   ขั้นกอนดําเนินการ  จะเปนการกําหนดนโยบายและวางแผนดานวิชาการ  เชน  
จัดทําแผนงานวิชาการ  จัดครู–อาจารยเขาสอน  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  จัดตารางสอน 
ปฐมนิเทศนักเรียน  เปนตน 
 2)   ขั้นการดําเนินการเปนขั้นที่จัดและดําเนินงานรวมทั้งการควบคุมดูแลใหปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว  เชน  การดําเนินงานการสอนตามหลักสูตร  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ 
และแผนงานเกี่ยวกับการบริการ  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  เปนตน 
 3)   ขั้นสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการเพื่อใหไดตามมาตรฐาน  เชน  ริเร่ิม 
และสรางสรรคในการปรับปรุงงานวิชาการ  จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา  จัดใหมี 
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ  จัดตั้งคณะทํางานทางวิชาการขึ้น  ตลอดจนสงเสริมใหมี 
การเขารวมประชุมสัมมนา  ฝกอบรมและศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2529 : 19-20)  ไดกําหนด
กระบวนการบริหารงานวิชาการไว  4 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 1)   การศึกษาสภาพปจจุบนั  ปญหา  และความตองการ 
 2)   การวางแผน 
 3)   การดําเนนิการตามแผน 
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 4)   การประเมนิผล 
 ในแตละขั้นตอนผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาท  ดังนี ้
 ขั้นตอนที่  1  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาความตองการ  ผูบริหารโรงเรียน 
ควรศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา และความตองการจากขอมูลตางๆ  ของโรงเรียน  เชน  ระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จํานวนนักเรียน  ยอดรวมแสดงผลการสอบรายป  สถิติการมาเรียน 
ของนักเรียน  จํานวนและอัตราการซ้ําชั้นของนักเรียน  ฯลฯ 
 ขั้นตอนที่  2  การวางแผน  การวางแผนเปนหัวใจของการปฏิบัติงาน  ผูบริหาร 
โรงเรียนตองจัดใหมีการวางแผนโดยจัดทําแผนงาน  โครงการวิชาการประจําป  โดยใหบุคลากร 
ทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานตั้งแตตนในการจัดทําแผนงาน  โครงการวิชาการ
ประจําปควรครอบคลุมเรื่องตางๆ  ดังนี้คือ  การกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และการวางแผนงาน
วิชาการของโรงเรียน  จัดหาและสงเสริมการใชส่ือการเรียน  ฯลฯ 
 ขั้นตอนที่  3  การดําเนินการตามแผน  ผูบริหารควรมีบทบาทดังนี้คือ  ตรวจ 
การเตรียมการสอนหรือบันทึกการสอน  ใหครูเขาปฏิบัติการสอนตรงตามเวลา  ควบคุม  กํากับ   
ติดตามและนิเทศ  ใหครูดําเนินการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนการสอน  คูมือครู  จัดครู 
เขาสอนแทนควบคุมดูแลใหครูจัดสอนซอมเสริม  สนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อสงเสริม
การเรียนการสอน และควบคุมติดตามใหครูที่รับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่  4  การประเมินผล  การประเมินผลจะทําใหทราบวา  การดําเนินงาน 
มีประสิทธิภาพเพียงใดเปนไปตามวัตถุประสงคและสําเร็จตามเปาหมายหรือไม  ผูบริหารโรงเรียน 
ควรมีบทบาทในการประเมินผลงานทางวิชาการใน  3  ดาน  ดังนี้คือ 
 1)   การประเมนิผลการเรียนของนักเรียน 
 2)   การประเมนิผลโครงการวิชาการของโรงเรียน 
 3)   การประเมนิผลการปฏิบัติงานของครู 
 งานวิชาการเปนงานหลัก  หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มุงกระจายอํานาจ 
ในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด  ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการ
ไดอยางอิสระ  คลองตัวรวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน   
ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนรวมไดเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา 
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ  สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ตลอดจนการวัดผล  ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัย  เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน 
ทองถ่ินไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นงานวิชาการจึงมีขอบขาย/ภารกิจ  ดังนี้ 
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 สํานักงานโครงการนํารองปฏิรูปการศึกษา  พ.ศ.2544  “คูมือการปฏิบัติการนํารอง
ปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาดานวิชาการ” ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการดังนี้ 
  1)   การพัฒนาหลักสูตรระดบัสถานศึกษา 
  2)   การปฏิรูปการเรียนรู 
  3)   การเทียบโอนผลการเรียน 
  4)   การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
  5)   การจัดเครอืขายและแหลงการเรียนรู 
  6)   การปฏิรูปการเรียนรูในชุมชน 
 กระทรวงศึกษาธิการ  “แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา”  พ.ศ.2545  ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานวิชาการ  ดังนี้ 
 1)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 3)   การวดัผลประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรียน 
 4)   การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 5)   การพัฒนาการใชส่ือและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 6)   การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู 
 7)   การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8)   การสงเสริมชุมชนใหมีเขมแข็งทางวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตาม
กฎหมาย”  พ.ศ.2546  ไดวางขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา  ดังนี้   
 1)   การบริหารงานวิชาการ 
 2)   การบริหารงบประมาณ 
 3)   การบริหารงานบุคคล 
 4)   การบริหารทั่วไป 

 การบริหารงานวิชาการ  มีขอบขายการบริหาร  ดังนี้  
(1) การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
(2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
(3) การวัดผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
(4) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(5) การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
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(6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
(7) การนิเทศการศึกษา 
(8) การแนะแนวการศึกษา 
(9) การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
(11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
(12) การสงเสริม  และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  

หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 การบริหารงบประมาณ  มีขอบขายการบริหาร  ดังนี ้

(1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
(2) การจัดสรรงบประมาณ 
(3) การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผล 

การดําเนินงาน 
(4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
(5) การบริหารการเงิน 
(6) การบริหารบัญชี 
(7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

 การบริหารงานบุคคล  มีขอบขายการบริหาร  ดังนี ้
(1) การวางแผนอตัรากําลังคนและกําหนดตําแหนง 
(2) การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 
(3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
(4) วินัยและการรักษาวนิัย 
(5) การออกจากราชการ 

 การบริหารทั่วไป  มีขอบขายการบริหาร  ดงันี้ 
(1) การดําเนินงานธุรการ 
(2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(3) งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
(4) การประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
(5) การจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกร 
(6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(7) การสงเสริมสนับสนุนดานวชิาการ 
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(8) การดูแลสถานที่และสภาพแวดลอม 
(9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน 

(10) การรับนักเรียน 
(11) การสงเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
(12) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(13) งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
(14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
(15) การสงเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน   

องคกร  หนวยงาน และสถาบัน  สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
(16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานอื่น 
(17) การจัดระบบการควบคุมในหนวยงาน 
(18) งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 2.1.3  แนวทางการปฏิบัติการบริหารงานวชิาการ 
 การบริหารงานวิชาการมแีนวทางการปฏิบตัิ  ดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 
36-40) 
 1)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรา 27  มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา 
ในการนําหลักสูตรไปใชโดยตรง  ซ่ึงกําหนดไววา ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ  การ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี
หนาที่จัดทําสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค  ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  
ภูมิปญญาทองถ่ินคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
ประเทศชาติ  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้   

(1) ศึกษาวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544  สาระ 
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ   ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการ 
ของสังคม  ชุมชน และทองถ่ิน 

(2) ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพสถานศึกษา   
เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(3) จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ  ที่กําหนดใหมีในหลักสูตร 
สถานศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ  เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยพยายาม
บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกัน และระหวางกลุมสาระการเรียนรู 
ตามความเหมาะสม 

(4) นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช 
หลักสูตรใหเหมาะสม 

(5) นิเทศการใชหลักสูตร 
(6) ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร 
(7) ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

 2)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   การจัดการศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ.2544  นั้น เห็นไดวามุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา 
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  ผูสอนและผูจัดการศึกษาจะตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูชี้ 
ใหทํามาเปนผูถายทอดความเปนผูชวยเหลือ  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ
และแหลงการเรียนรูตางๆ  และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียนเพื่อนําไปใชสรางสรรคความรูของตน
เนื่องจากการจัดการเรียนรูตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว  นอกจากมุง 
ปลูกฝงดานปญญา  พัฒนาการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค  คิดอยาง 
มีวิจารณญาณแลว  มุงพัฒนาความสามารถทางอารมณโดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของ 
ตนเอง  เขาใจตนเอง  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  และสถานศึกษาตองมุนเนนการเรียนรูเพื่อใหเขาใจสถานการณและหาแนวทางแกไข
ปญหาความขัดแยงทั้งความคิดและการกระทําของตัวบุคคล  องคกร  และสังคมโดยเฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมเปนกรณีพิเศษดวย  และไมวาจะเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู 
หรือยุทธศาสตรการสอนใด  ส่ิงหนึ่งที่ผูสอนตองระลึกถึงอยูเสมอก็คือการชวยเหลือใหผูเรียน 
ทุกคน  มีการประชุมปรึกษาหารือประมวลขอเท็จจริงหรือขอมูลตางๆ  มาวิเคราะหสรุปเปนความรู
ที่จะนําไปใชในชีวิตจริง   ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงตองมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  ดังนี้  

(1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู เนื้อหาสาระ  และกิจกรรมให 
สอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญ
สถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกัน และแกไขปญหา  การเรียนรูจากประสบการณจริง
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และการปฏิบัติจริง  การสงเสริมใหรักการอาน  และใฝรูอยางตอเนื่อง  การผสมผสานความรูตางๆ 
ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่สอดคลองกับเนื้อหา
สาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ  และส่ิงแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเ อ้ือตอการจัด
กระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย  ผูปกครองชุมชน ทองถ่ินมามีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

(3) จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนน 
การนิเทศที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เชน นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนา      
การเรียนการสอนรวมกัน หรือแบบอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 

(4) สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความ 
เหมาะสม   
 3)   การวดัผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ.2544  เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรยีนรูและพัฒนาการตางๆ  ของผูเรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรูของหลักสูตร  เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐาน 
ที่กําหนดไว และใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาตองรับผิดชอบการวัดและ
การประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ใหผลการประเมิน
ถูกตองตามสภาพความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน  ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัด 
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา  ตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่มีคุณภาพ  สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาได  โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

(1) กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของ 
สถานศึกษา 

(2) สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชาให 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู  หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  
และการจัดกิจกรรม การเรียนรู 

(3) สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน  
โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง  จากกระบวนการ  การปฏิบัติ  และผลงาน 

(4) จัดใหมีการเทียบโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการเรียนจาก 
สถานศึกษาอื่น  สถานประกอบการ และอ่ืนๆ  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

(5) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน   
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 4)   การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   การวิจัย เปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการปฏิ รูปการศึกษาประสพ 
ความสําเร็จไดเปนอยางดี  ทั้งนํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชน  โดยเฉพาะ
การปฏิรูปการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยนั้น  เปนแนวทางหนึ่งที่ผูสอนและผูบริหารสามารถ
นําไปปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษาได  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  ซ่ึงเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาไทย  ไดใหความสําคัญกับ 
การวิจัยและกําหนดไวใน  มาตรา 24 (5) ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู   
ผูเรียนสามารถใชการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องที่สนใจและตองการหาความรูใหม  หรือตองการปญหา 
ที่เกิดขึ้น  การวิจัยจึงมีความสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู  ซ่ึงจะชวยฝกการคิด การจัดการ   
หาเหตุผลในการตอบปญหาและการรูจักประยุกตความรูมาใชในการแกปญหา และในมาตรา  48  
ระบุใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน 
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง    
ดังนี้  

(1) ศึกษาวิเคราะห ทําการวิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 

(2) สงเสริมใหครู ศึกษา  วิเคราะห  ทําการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
ใหแตละกลุมสาระการเรียนรู 

(3) ประสานความรวมมือในการศึกษา  วิเคราะห  ทําการวิจัย  ตลอดจน 
การเผยแพรผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา  
บุคคล  ครอบครัว  องคกรหนวยงานและสถาบันอื่น  
 5)    การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  ส่ือเปนเครื่องมือของการเรียนรู  ทําหนาที่ถายทอดความรู  ความเขาใจ   
ความรูสึกเพิ่มพูนทักษะประสบการณ  สรางสถานการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  กระตุนใหเกิด 
การพัฒนาศักยภาพทางการคิด  ไดแก  การคิดไตรตรอง  การคิดสรางสรรค  และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  ตลอดจนสรางเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมใหแกผูเรียน  ส่ือการเรียนรู 
ในยุคปจจุบันมีอิทธิพลสูงตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง  มีมากมาย
หลากหลายรูปแบบ  มีบทบาทและใหคุณประโยชนได  ฉะนั้นในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2544  โรงเรียนตองจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ใหเชื่อมโยง 
กับธรรมชาติและเครือขายการเรียนรู  คือ บาน  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  
ดังนี้ 
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(1) ศึกษา  วิเคราะห  ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัด 
การเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการ 

(2) สงเสริมใหครูผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
(3) จัดหาสื่อและเทคโนโลยี  เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ 

การพัฒนางานดานวิชาการ 
(4) ประสานความรวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใชส่ือ นวัตกรรม  

และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล 
ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันอื่น 

(5) การประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  เพื่อ 
การศึกษา   
 6)    การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
   ในการพัฒนาแหลงการเรียนรูสถานศึกษาจําเปนตอง  สงเสริม  สนับสนุน 
ใหมีแหลงการเรียนรู  นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนใหผูเรียนไดศึกษาคนควา  เพิ่มพูน  
ประสบการณและความชํานาญโดยเฉพาะหองสมุดนั้นเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ  เพราะจะเปน
แหลงที่รวบรวมองคความรูตางๆ  ที่เปนประโยชนตอผูเรียนโดยตรง  ทั้งนี้ไมจําเปนตองเปน 
หองสมุดที่มีความหรูหราหรือใหญโตอาจเปนเพียงมุมหนังสือ  เพื่อการศึกษาคนควาก็ใชได   
นอกจากนี้ตองมีการสนับสนุนใหมีแหลงการเรียนรูในรูปแบบของคอมพิวเตอร  และเทคโนโลยี
ตางๆ  ดวย  ฉะนั้นในการพัฒนาแหลงการเรียนรูของสถานศึกษามีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  

(1) สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ทั้งใน 
สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 

(2) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแกครู  สถานศึกษาอื่น  บุคคล   
ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

(3) จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคกรความรู และ
ประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น  ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรู 
ที่ใชรวมกัน 

(4) สงเสริม  สนับสนุนใหครูใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน  
ในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน  
 7)   การนิเทศการศึกษา 
  การนิเทศภายในสถานศึกษา  ดําเนินการโดยผูบริหารสถานศึกษาและครู   
ตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษา  รวมมือกันปรับปรุงงานดานตางๆ  เปนการสงเสริมและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเรียนใหอยูใน
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ระดับที่นาพึงพอใจ  ซ่ึงผูรับการนิเทศ  ไดแก  ครู–อาจารย  และบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกทาน  
โดยมีแนวการปฏิบัติ  ดังนี้  

(1) จัดระบบการนเิทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
(2) ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย 

และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
(3) ประเมินผลการจัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
(4) ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวน 

การนิเทศงานวิชาการ และการเรยีนการสอนของสถานศึกษา 
(5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการจัดระบบนิเทศการศึกษา 

ภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือขายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
 8)   การแนะแนวการศกึษา 
  การบริหารจัดการแนะแนวใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ยิ่งขึ้น  จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกคนทุกฝายอยางจริงใจและตอเนื่อง  ทั้งนี้เนื่องจาก 
ทุกปญหาของผูเรียนลวนมีสาเหตุและไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด  แตเปนการสั่งสมประสบการณ 
ทั้งดานความคิด  ความรูสึกและการกระทํา  หากไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีอาจเกิด
ปญหาและลุกลามจนยากตอการแกไขในที่สุด และเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนทุกคนใหบรรลุ 
เปาหมายของหลักสูตร โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้   

(1) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายในสถานศึกษา โดย 
เชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 

(2) ดําเนินการแนะแนวการศึกษา   โดยความรวมมือของครูทุกคนใน 
สถานศึกษา 

(3) ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนว 
การศึกษาในสถานศึกษา 

(4) ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณดาน 
การแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา  
 9)   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ไดกําหนดใหมีระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาทุกระดับ  สถานศึกษา 
จึงตองจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานประจําปเสนอ 
ตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
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และมาตรฐานการศึกษา  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา และเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้   

(1) จัดระบบโครงสรางองคกร  ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

(2) กําหนดเกณฑการประเมิน เปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตาม 
มาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง  เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา  
หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(3) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาใหบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

(4) ดําเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(5) ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา และหนวยงานอื่นในการปรับปรุง 
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

(6) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

(7) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
 10)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน 
  โรงเรียนเปนสถาบันแหงหนึ่งที่มีบทบาทในการใหความรูแกบุคลากรใน 
ชุมชน   โดยเฉพาะชุมชนที่อยูใกลเคียงกับโรงเรียน  ถาหากโรงเรียนสามารถเขาถึงชุมชมไดแลว
การที่จะใหความรูทางวิชาการแกชุมชน  ก็เปนเรื่องที่ทําไดไมยากโดยอาศัยการเชื่อมโยงจากเด็ก 
นักเรียนสูชุมชนโดยที่โรงเรียนเปนผูขัดเกลาและนําสูการปฏิบัติในชุมชน  โดยมีแนวทาง 
การปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) การศึกษา สํารวจความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน 
(2) จัดใหความรูเสริมสรางความคิด  และเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ  เพื่อ 

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน 
(3) การสงเสริมใหประชาชนในชุมชน ทองถ่ิน  เขามามีสวนรวมในกิจกรรม 

ทางวิชาการของสถานศึกษา และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว องคกร หนวยงาน  และสถาบันอื่น 
ที่จัดการศึกษา 
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(4) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ประสบการณระหวางบุคคล   
ครอบครัว  ชุมชน  ทองถ่ิน  
 11)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 
  การพัฒนางานวิชาการระหวางสถานศึกษาดวยกันและองคกรอื่น  เปนสิ่งที่ 
ทําใหเกิดความรวมมือการพัฒนาทางวิชาการของสถานศึกษา  ยอมเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นวา 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิรูปการศึกษานั้นมีความมุงมั่นจริงใจที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติ 
และสังคมโดยสวนรวม  เพราะการที่จะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพได  งานที่เปนหัวใจของ 
สถานศึกษาก็คืองานดานวิชาการ  ฉะนั้นสถานศึกษาจึงควรเห็นความสําคัญในการพัฒนางาน 
ดานวิชาการ  โดยเฉพาะมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 
องคกรอื่น  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  

(1) ประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
ของรัฐเอกชน และองคกรปกครองสวนถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา   
ทั้งบริเวณใกลเคียง  ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา 

(2) สรางเครื่องมือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับองคกรตางๆ   
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ   
 12)  สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน 
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  ในการจัดการศึกษาในปจจุบันทุกฝายตองรวมมือกันจัดการศึกษา  ดังปรากฏ 
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  29 วา  “ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกร 
วิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น  สงเสริมความเขมแข็ง 
ของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม   
มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร  และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ  เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการรวมทั้งวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณพัฒนาระหวางชุมชน”  จะเห็นไดวาโรงเรียนนั้นมีความสําคัญ  ในการสงเสริม
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้  
  (1)   สํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษา รวมทั้งความตองการในการ
ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล ครอบครัว  องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษา 
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   (2)   สงเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา 
   (3)   จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  
องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  
  2.1.4  ขั้นตอนการบริหารงานวิชาการ 
           การบริหารงานวิชาการ  เปนงานหลักของสถานศึกษา และมีขอบขายคอนขาง
กวางขวาง  หลักการบริหารวิชาการจะแบงเปนขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานวิชาการดังนี้  
(ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  2535 : 18-20) 

1) ขั้นกอนดําเนนิการ 
(1) การจัดทําแผนงานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
(2) การจัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทํางาน 
(3) การจัดครูอาจารยเขาสอน 
(4) การจัดทําโครงการ 
(5) การจัดทําปฏิทนิการปฏิบัติงาน 
(6) การจัดตารางสอน 
(7) การปฐมนิเทศนักเรียน 
(8) การลงทะเบียนเรียน 

2) ขั้นการดําเนนิงาน 
(1) การดําเนินการสอนตามหลักสูตร  โดยการดูแลใหการสอนเปนไปตาม 

โครงการสอนในแตละวิชา 
(2) การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ  ไดแก  

การจัดทําโครงการการสอนซอมเสริม  โครงการสงเสริมเด็กเรียนดี  โครงการสงเสริมการคนควา
ดวยตนเอง ฯลฯ 

(3) งานเกี่ยวกับการบริการ  การสงเสริมใหมีการบริการเกี่ยวกับสื่อการสอน   
เพื่อชวยเหลือครูในดานการสอนและอุปกรณตางๆ 

3) ขั้นสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการ 
(1) สงเสริมใหครูอาจารยไดปรับปรุงตนเองดานวิชาการ 
(2) สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ  ไดแก  การกําหนด 

จุดมุงหมาย  และนโยบายที่เหมาะสมกับโรงเรียน 
(3) ริเร่ิมและสรางสรรคในการปรับปรุงดานวิชาการ 
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(4) จัดบรรยากาศทางวิชาการใสถานศึกษา 
(5) จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
(6) สงเสริมใหจัดตั้งชุมชนหรือชมรมทางวิชาการ 
(7) สงเสริมใหมีการเขารวมสัมมนาฝกอบรม  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู 

และเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 
(8) สงเสริมใหศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ  

 

2.2  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
  
 2.2.1   ขอบขายการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เปนการศึกษารูปแบบหนึ่งของ 
การศึกษาคณะสงฆ  ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพื่อใหพระภิกษุ สามเณร  ไดมีโอกาสศึกษาสามัญตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลายโดยเทียบกับชั้นมัธยมศึกษา 
สายสามัญ  จัดหลักสูตรใหมีวิชาที่เหมาะสมแกภาวะของพระภิกษุ  สามเณร  ที่จะศึกษาไดโดย 
ไมขัดตอพระธรรมวินัย  และเปนวิชาที่จําเปนตอพระพุทธศาสนา  เปนหลักสูตรที่ใหการศึกษา 
วิชาพระปริยัติธรรมควบคูกับวิชาสามัญ ไดแก ภาษาบาลี  ธรรมวินัย  ศาสนปฏิบัติ  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร สุขศึกษา  หลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้น และจบในตัวเอง  
หรือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ  มุงใหพระภิกษุ สามเณร  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามสมณเพศ
ชวยใหมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม  ปรับตัวเขากับสังคมได  และไมขัดตอวินัยสงฆมุงให 
พระภิกษุ  สามเณร ไดศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งในมหาวิทยาลัยสงฆ และหรือในสถาบัน 
อุดมศึกษาทั่วไป 
         การดําเนินการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  มีลักษณะ 
การบริหารโดยมีสภาการศึกษาของคณะสงฆเปนองคกรหลักที่ควบคุมสงเสริมโดยตรง  สวน 
การบริหารโรงเรียนใหอยูในการปกครองของคณะสงฆ  เชน  ใหเจาคณะจังหวัดมีหนาที่เปน 
ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในระดับอําเภอ โดยมีเจาอาวาสเปนเจาสํานัก
โรงเรียนของแตละโรงเรียนแตละวัด  (กิตติ  ธีรศานต. 2539 : 4) 
         สวนการบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา หมายถึง  
การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ไดอนุโลมตามภาระงาน
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยจําแนกงานออกเปน  6 งาน ดังนี้  (กิตติ  ธีรศานต.  2539 : 32) 
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             1)  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การดําเนินกิจการทุกชนิดในโรงเรียน 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและการปรับปรุง  แกไขการเรียนการสอนนักเรียนใหไดผลดีและ 
มีประสิทธิภาพ 
              2)   การบริหารงานบุคคล   หมายถึง   การคัดเลือกครู เข ามาทําการสอน               
การปฐมนิเทศทะเบียน  งานสารสนเทศ  งานการเงินและบัญชี 
             3)  การบริหารงานธุรการและการเงิน  หมายถึง  งานที่ประกอบดวยงาน 
สารบรรณ  ทะเบียน  งานสารสนเทศ  งานการเงินและบัญชี 
            4)  การบริหารงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม  หมายถึง  การดัดแปลงอาคาร
สถานที่ที่มีอยูใหทันสมัยและใชประโยชนไดเต็มที่  เหมาะสม  สะดวกสบายตอการเรียนของ 
นักเรียน  ตลอดจน ครู  คนงาน และผูมาติดตอใหไดรับความสะดวกสบายตามสมควร 
            5)  การบริหารงานกิจการนักเรียน  หมายถึง  การจัดการแนะแนว   รวมทั้ง 
การปฐมนิเทศการใหความสะดวกและสวัสดิการแกนักเรียน  เชน  การจัดที่รับประทานอาหาร   
การจัดกิจกรรมนักเรียน รวมทั้งการรักษาระเบียบวินัย 
            6)  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  หมายถึง  การเผยแพร 
พระพุทธศาสนาและขาวสารตางๆ  ดานหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตลอดจนนโยบาย  และ 
จุดประสงคของโรงเรียนใหแกชุมชนทราบ  และในขณะเดียวกันนั้นทางโรงเรียนก็จะไดทราบ
ความคิด  ความตองการของชุมชนอีกดวย  เพื่อจะนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสอดคลอง
กับความตองการของทั้งสองฝาย 
 2.2.2   ขอบขายการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
 การบริหารงานวิชาการถือเปนงานหลักในการบริหารงานของโรงเรียน  
ผูบริหารงานมักมอบหมายงานใหแกผูชวยผูบริหารโรงเรียนหรือหัวหนาฝายวิชาการเปนผู 
รับผิดชอบมีอํานาจหนาที่วินิจฉัยส่ังการตัดสินใจในขอบขายงานวิชาการ  ตามที่ผูบริหารโรงเรียน
จะมอบหมาย 
 หนาที่รับผิดชอบของฝายวิชาการ 

1) วางโครงการการดําเนินงานของฝายวิชาการ 
2) เปนที่ปรึกษาของผูบริหาร 
3) จัดกิจกรรมเพือ่สงเสรมิการเรียนการสอน 
4) แนะนําดแูลการสอนของครู 
5) จัดโปรแกรมการเรียนใหแกนักเรียน 
6) ดําเนินการวัดผลการศึกษา 
7) สนับสนุนใหมีการคนควาทดลอง 
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8) จัดใหมีการประชุมและอบรมครู 
9) เปนที่ปรึกษาของครู 

10) จัดตารางสอน 
11) วางแผนงานดานวิชาการ  รวมกับหัวหนาหมวดหวัหนาสายงาน 
12) รายงานผลการศึกษาแกผูบริหารโรงเรียน 

  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีขอบขาย
การบริหารงาน  ดังนี้  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542   และที่แกไขเพิม่เติม(ฉบับที่2)  
พ.ศ.2545) 

1) การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3) การวัดผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
7) การนิเทศการศึกษา 
8) การแนะแนวการศึกษา 
9) การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12) การสงเสริม  และสนับสนนุงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร

หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
 

2.3  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
      
    จากการสํารวจรายงานการวิจัยที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  สรุปไดดังนี้ 
         ภูริสา  ปราบโป  (2535 : 36)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปญหาการบริหารงานของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ตามทัศนะของผูบริหาร  ผูสอน  และนักเรียน  ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ”  ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีปญหาการบริหารงานวิชาการ  บุคคล  ธุรการและการเงิน  อาคารสถานที่      
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และสิ่งแวดลอมกิจการนักเรียน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  ซ่ึงปญหา
สําคัญเหลานี้เกิดจากปญหาดานการเงิน  วัสดุอุปกรณ  คน  และวิธีจัดการตามลําดับ 
         กองแผนงาน  กรมการศาสนา  (2536 : 37)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ประเมินผลการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา”  เพื่อประเมินความพรอมในการดาํเนินงาน และดู
แนวโนมการขยายตัวทางการศึกษา  ตลอดจนปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ผลการศึกษามี  ดังนี้ 
            1)   ความพรอมในการดําเนินงาน  พบวา  งบประมาณไมเพียงพอกับการดําเนินงาน
และลาชาผูบริหารตองใชวิธีการตางๆ  เชน  นําเงินบริจาคจากมูลนิธิ และอ่ืนๆ  เขามาชวย 
ในการบริหารงานอาคารเรียนสวนใหญแยกเปนสัดสวน  สภาพอาคารทรุดโทรมเปนสวนใหญ  
และไมเพียงพอดานวัสดุครุภัณฑ  ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ ตองอาศัยจากผูบริจาค  มูลนิธิ 
ซ่ึงก็ยังขาดแคลนอุปกรณ  ส่ือการเรียนการสอน  บุคลากรที่ทําการสอนยังมีประสบการณนอย  
จึงขาดประสิทธิภาพ 
             2)   การขยายตัวทางการศึกษา พบวา  จํานวนนักเรียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตยังขาด
ครูสอนวิชาสามัญ ไดแก  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ดานการดําเนินงาน พบวา  
ยังขาดแคลนคูมือครู และใชการบรรยายเปนหลักใหญในการสอน  ขาดวัสดุอุปกรณการสอนขวัญ
ของครูไมดี มีการลาออกทําใหการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง 
         ทวี  ศันสนียพันธ  และเดชา  พวงงาม  (2537 : 37)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ศึกษาสภาพ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 11” 
ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนไดดําเนินการดานบริหารงานดานตางๆ ในระดับปานกลาง และมีการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบรหิารงาน  การสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน
การชวยเหลือผูเรียนที่ขาดแคลน  การจัดใหมีหองประกอบการ  เชน  หองสมุด  หองทดลองอื่นๆ 
การฝกอบรมบุคลากร  ผูปฏิบัติงานประจําโรงเรียนดานเอกสาร  หลักสูตร  คูมือครู แบบเรียน   
แผนการเรียน  ส่ือการสอน  นิเทศการสอน  และการจัดฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียนใหมี  ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
         มนัส ภาคภูมิ  และคนอื่นๆ (2538 : 37)ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา” โดยการศึกษาจากเอกสารและเก็บรวบรวม
ขอมูลตางๆจากผูบริหารกรมการศาสนาพระสังฆาธิการ  พบวา  การจัดการศึกษา  โรงเรียน       
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  สามารถตอบสนองนโยบายการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของรัฐ  ชวยใหพระภิกษุสามเณร ไดรับโอกาสทางการศึกษาชวยเอื้อประโยชนเกี่ยวกับการศึกษา
ธรรม-บาลี  และเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับวัด  สวนการดําเนินงาน พบวา     
ในดานการบริหารและการจัดการ รวมไปถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา ยังมีความแตกตางกันอยู
มากซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดหนวยงานอื่นๆ  และในโรงเรียน           
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พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาดวยกันเอง  กลาวคือ  แนวทางการดําเนินงานยังไมเปนระบบ  
ที่ชัดเจน มีความขาดแคลนในทุกดาน  อาทิ  งบประมาณ  อาคารสถานที่  บุคลากร และสื่อการเรียน
การสอน 
         มนัส  ภาคภูมิ และคนอื่นๆ (2538 : 38)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด 
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา”  ผลการศึกษาพบวา  การจัดการศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  สามารถตอบสนองนโยบายการขยายการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของรัฐ   ชวยใหพระภิกษุสามเณรไดรับโอกาสทางการศึกษา  ชวยเอื้อประโยชน 
เกี่ยวกับการศึกษาธรรม-บาลี  และเสริมสรางสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับวัด  แตการดําเนิน 
การจัดการศึกษายังมีความแตกตางกันมากในการสังเกตหนวยงานอื่นและในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาดวยตนเอง  กลาวคือ แนวทางการดําเนินงานยังไมเปนระบบ 
ชัดเจน  มีความขาดแคลนในแทบทุกดาน  เชน งบประมาณ อาคารสถานที่  บุคลากร  ส่ือการเรียน
การสอน  ผลการวิจัยไดช้ีใหเห็นวา  ตองมีการปรับปรุงดําเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  
อยางจริงจังและตอเนื่องรวมไปถึงการกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตอไป 
         วินัย  เกงสุวรรณ (2544 : 38)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ศึกษาบทบาทของพระสงฆกับงาน
สังคมสงเคราะหทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี
กลุมโรงเรียน  กลุมที่ 10 โดยศึกษาบทบาทพระสงฆในการบริการทางการศึกษาทั้ง 11 บริการ  
ซ่ึงไดแก  บริการดานสุขภาพจิต   ดานสุขภาพอนามัย   ดานทุนการศึกษา   ดานที่พักอาศัย  
ดานโภชนาการ   ดานอัฏฐบริขาร   ดานการซอมเสริม  ดานอุปกรณการเรียน  ดานการแนะแนว  
และดานพิธีกรรมทางศาสนา  ผลการวิจัยพบวา  พระสงฆมีบทบาทมากเปนอันดับหนึ่ง  คือ 
เปนผูใหความรู  รองลงมา คือ  เปนผูใหคําปรึกษา  และอันดับสุดทาย  คือ เปนผูแสวงหาแหลง
ทรัพยากรใน  10  บริการ  ยกเวนนันทนาการ  และพบวา พระสงฆมีบทบาทมากเปนอันดับหนึ่ง  
ในดานบริการ  ดานกิจกรรมทางศาสนา  รองลงมา  คือ บริการดานที่พักอาศัย  บริการดานสุขภาพ
อนามัย   ดานปญหา และอุปสรรค  พบวา  มีปญหาอุปสรรคมากเกี่ยวกับพระสงฆเอง  คือ พระสงฆ
ขาดความรูความสามารถเฉพาะดาน และขาดความกระตือรือรนที่จะทํางานดานการศึกษา   
เนื่องจากขาดบุคลากร  พระสงฆจึงเปนผูทําหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน 
 สุเมธ  ประภาสวัสดิ์  (2531)  บทคัดยอวิจัยเร่ือง  “ปญหาการบริหารงานวิชาการตาม
ความคิดเห็นของครูและผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ลพบุรี”  พบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการ  โดยรวม
ในแตละดานอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู  จําแนก
ตามสถานภาพในการปฏิบัติงานและขนาดของโรงเรียนที่มีตอปญหาการบริหารงานวิชาการ   
พบวาผูบริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวมและ 
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ในแตละดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด 
ตางกัน  มีความคิดเห็นตอปญหาการบริหารงานวิชาการโดยรวม  และในแตละดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วิชัย  ดิษปาน  (2533)   บทคัดยอวิจัยเร่ือง  “ปญหาการดําเนินงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร”  พบวา  ปญหาการดําเนินงาน 
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาโดยสวนรวมอยูในระดับนอย  เรียงลําดับความสําคัญของปญหา
จากมากไปหานอยดังนี้  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานหลักสูตรองคประกอบของหลักสูตร  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีปญหาอยูในระดับปานกลางสองดาน  คือ  งานเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอน และงานเกี่ยวกับการติดตามและการนิเทศการสอนของครู  ระดับนอย 
สองดาน  คือ  งานเกี่ยวกับหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตรงานเกี่ยวกับการวัดผลและ 
ประเมินผลการเรียนการสอน 
 สุนทร  ถวิลญาติ  (2534)   บทคัดยอวิจัยเรื่อง  “ปญหาการบริหารงานวิชาการของ 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี”  พบวาปญหา 
การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษามีปญหาในระดับปานกลางทุกดาน  และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานหลักสูตรองคประกอบของหลักสูตรขอที่มีปญหามาก 
คือ  ขาดแคลนครูที่มีความรูเกี่ยวกับวิชาเฉพาะ  ครูมีงานพิเศษที่รับผิดชอบมาก  ปญหาอันดับ 
สุดทาย  ไดแก  ครูไมมีทักษะและความรูเกี่ยวกับหลักสูตร  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ขอที่มีปญหามาก  คือ  การยืมสื่อการเรียนการสอนจากศูนยวิชาการกลุมไมสะดวก  โรงเรียน 
ไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมมากไมสามารถสอนครบตามคาบเวลาที่กําหนด  ขอที่มีปญหา 
นอยที่สุด  ไดแก  ครูไมมีสวนเกี่ยวของในการปรับปรุงและแกไขปญหาของการเรียนการสอน 
ในแตละชั้น  ดานการติดตามผลการนิเทศการสอน  ขอที่มีปญหาอันดับแรก  คือ  โรงเรียน 
ไมเคยเชิญวิทยากรภายนอกมาสาธิตการสอนแกครู  ผูบริหารไมมีเวลาในการนิเทศ  และปญหา 
ที่นอยที่สุด  คือ  ผูบริหารขาดความรูเร่ืองการนิเทศ   ดานการวัดผลการประเมินผลการเรียน 
การสอน  ซ่ึงปญหาในอันดับแรก  คือ  โรงเรียนขาดขอสอบมาตรฐานการวัดผล  ช้ัน  ป.1 – ป.5  
การวัดผลประเมินผลภาคปฏิบัติยังไมไดมาตรฐานขอที่มีปญหานอยที่สุด  ไดแก  ผูบริหารไมมี 
แผนภูมิแสดงความกาวหนาทางการเรียนทุกชั้นตามกลุมประสบการณ 
 ชุลีภรณ  กอบกัยกิจ  (2535 : 55)  ไดศึกษาปญหาการดําเนินงานวิชาการโรงเรียน 
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา  6  ใน  4  ดาน  คือ  ดาน 
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช   ดานกิจกรรมการเรียนการสอน  พบวา  ปญหาการดําเนินงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  โดยสวนรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา  มีปญหาอยูในระดับปานกลางทุกดาน  โดยเรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย   
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คือ  ดานการวัดผล  และประเมินผลการเรียนการสอน   ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการนิเทศและพัฒนาบุคลากรทางการสอน 
 บุญรอด  สันติกุล  (2538)  บทคัดยอวิจัยเร่ือง  ปญหาและขอเสนอแนะในการแกปญหา
การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนรวมพัฒนาการใชหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.2521  (ฉบับ 
ปรับปรุง  พ.ศ.2533)  การศึกษา 12  พบวา  ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  ดานการเรียน
การสอน  ดานนิเทศการศึกษา และดานการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนในโรงเรียน 
ขนาดใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  มีปญหาในระดับปานกลางทุกดาน 
 สมคิด  มาเรือง  (2543)  บทคัดยอวิจัยเรื่อง  ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย  พบวา  ปญหาการบริหาร 
งานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานการปะถมศึกษาบานคาย  จังหวัดระยอง  
โดยรวม และรายดาน  ทุกดานอยูในระดับปานกลาง เปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดย
ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กมีมากกวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียน
ขนาดกลางมีมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
         สํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เขตการศึกษา  11  (2541 : 39)  ไดทํา 
การศึกษา  “การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยเปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวเกณฑคุณภาพการศึกษา  6  ดาน  ผลการวิจัยพบวา
ผลการปฏิบัติงานตามแนวเกณฑคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
เขตการศึกษา  11  ในภาพรวมอยูในเกณฑปานกลาง  เมื่อพิจารณาแลว  พบวา  การปฏิบัติงาน 
ดานอาคารสถานที่  อยูในเกณฑสูงสุด  รองลงมา ไดแก  ดานบุคลากร  ดานกิจกรรมนักเรียน   
ดานธุรการการเงิน และพัสดุ  ดานวิชาการ  และที่ปฏิบัติไดต่ําที่สุด  คือ  ดานความสัมพันธกับ 
ชุมชน 
         ปญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานในภาพรวม  ตามแนวคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา  เขตการศึกษา  11  ไดแก 
             1)  อาคารเรียน  อาคารประกอบดวยหองเรียนและหองปฏิบัติการอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
  2)  งบประมาณ   งบประมาณไมเพียงพอในทุกดาน  โดยเฉพาะงบประมาณ 
ดานบุคลากรเปนปญหามากกวาทุกๆ  ดาน 
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            3)   ส่ือและอุปกรณ  เทคโนโลยีทางการศึกษายังขาดแคลนอยูมาก  และมีผลกระทบ
ตอกระบวนการเรียนการสอนตลอดมา 
 4)   บุคลากร  บุคลากรขาดการพัฒนา  สวัสดิการไมดี บางสาขาวิชาไมสามารถ 
สรรหาบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถปฏิบัติงานได  เพราะขาดแรงจูงใจหลายประการ 
 5)   หนวยงานที่เกี่ยวของและรับผิดชอบโดยตรง  ไมไดตรวจสอบ ควบคุม  และให
การสนับสนุนสงเสริมเทาที่ควร  ขาดการศึกษาวิจัยในสภาพทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนอยางจริงจัง 
ทําใหขาดขอมูลที่จะใชในการพัฒนาอยางแทจริง 
         วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ และพระมหาสุทิตย  อาภากโร  (2542 : 39)  ไดศึกษาเรื่อง
การพัฒนาแนวทางและศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
เพื่อสงเสริมการเรียนรูชุมชน ประชากรที่ทําการศึกษา  คือ  ผูบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ  จํานวน 382 โรงเรียนทั่วประเทศ  ครู  นักเรียน  ที่เปนกรณีศึกษา 4 โรงเรียน   
จากทั้ง 4  ภาค  คือ 1)  ภาคเหนือ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพุทธโกศัยวิทยา  อ.เมือง  จ.แพร   
2)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนศรีวิชัยวนาราม  อ.เมือง  จ.เลย   3)  ภาคกลาง โรงเรียน 
วัดโพธิ์ศรี  อ.อินทรบุรี  จ.สิงหบุรี  4)  ภาคใต  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแสงทองธรรมวิทยา  อ.
เมือง  จ.สงขลา  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนไดสงเสริมการศึกษา  โดยการจัดโครงสรางการบริหาร
จัดการตามสายงานที่ เหมาะสม   จัดการเรียนการสอนควบคูกับการศึกษา  ในแผนกบาลี   
โดยพยายามใหบุคลากรจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับพระธรรมวินัย  และสมณวิสัย  และ 
สงเสริมนักเรียนใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  และการปฏิบัติที่เหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี  
โดยพยายามเนนใหนักเรียน  ชุมชนมีการเรียนรูรวมกันในเรื่องของการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
และการนําภูมิปญญาทองถ่ินที่มีการสั่งสมกันมาทั้งในรูปแบบของวิธีการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยใหเปนพลังในการสรางชุมชนใหเขมแข็งโดยเริ่มจากการใหการศึกษา   
ตามบทบาทหนาที่ของพระสงฆ และขยายไปสูการสรางเครือขายการเรียนรูในระดับอําเภอ   
ถึงแมวาการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม จะพบวา  มีปญหาในการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพทางการศึกษาอยางเพียงพอก็ตาม  แตในการสงเสริมการเรียนรู 
ของชุมชนท่ีมีความผูกพันระหวางวัดกับบานยังเปนพลังที่เกื้อกูลใหชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
ไดตามสมควร  โดยจะตองพัฒนาการศึกษาในระบบโรงเรียนพระปริยัติธรรมใหมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพมากขึ้น และยังตองมีการสงเสริมการเรียนรูของชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อเปน 
การพัฒนาชุมชนโดยชุมชนทองถ่ิน อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
         สําหรับผลการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา  
และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมตอโรงเรียนพระปริยัติธรรมนั้น  พบวา  การศึกษาทางธรรม  
การฝกอบรมในการบริหารโรงเรียน  การประสานงานติดตอกับกลุมโรงเรียน การเปนสํานักศึกษา
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ประจําอําเภอ  การมีสวนรวมของคณะสงฆและองคกรทองถ่ิน การแลกเปลี่ยนบุคลากรในชุมชน
และการเอาใจใสดูแล  ติดตาม  นิเทศงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนปจจัยที่กอใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติที่เอ้ือตอการสงเสริมการศึกษาในระดับสถานศึกษา
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความรวมมือของชุมชน  คณะสงฆ และองคกรตางๆ  ในการที่จะพัฒนา 
การศึกษาในระบบโรงเรียน และการเรียนรูของชุมชน เปนการขยายโอกาสทางการศึกษา  
แกผูยากไรและเปนระบบการศึกษาที่เชื่อมการเรียนรูอยางมีบูรณาการ โดยอาศัยหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา และภูมิปญญาทองถ่ิน เปนเครื่องมือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 
 เคฟ  (Cave. 1992  :  996)  บทคัดยอวิจัยเร่ือง  การบริหารการประถมศึกษาในทองถ่ิน
เปรียบเสมือนการนิเทศการสอน  จุดมุงหมายของการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนการวิเคราะห 
การนิเทศการสอนของครูใหญ  โรงเรียนประถมศึกษานอกเมืองรัฐนิวเจอรซ่ี  โดยใชประเมินผล
การปฏิบัติการนิเทศการสอนโดยเปรียบเทียบ  ประเมินบทบาทในการนิเทศการสอนโรงเรียน 
ในเมืองและนอกเมืองขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนทักษะของครูใหญและวิธีการสอนสํารวจ 
การนิเทศโดยใชแบบสอบถาม  เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  พบวา  ผูบริหารมีทัศนะ
ตอการนิเทศมากขณะเดียวกันทัศนะครูก็เห็นสอดคลองกับผูบริหาร 
 ดีซอเทล  (Desautel. 1978 : 42-A)  ไดศึกษาเรื่องการรับรูบทบาทในการบริหารงาน 
ของครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาในรัฐดาโกตาเหนือ  สหรัฐอเมริกา  พบวา  ครูใหญมีความเห็นวา
ตนใชเวลาสวนใหญในการจัดการเรียนการสอน  และมีความเห็นวาเขาควรจะปฏิบัติหนาที่ 
ใหมากกวาที่ปฏิบัติอยูแลว  กับเห็นวาบทบาทการเปนผูนําในดานการจัดการเรียนการสอนเปน 
บทบาทที่สําคัญสําหรับครูใหญ 
 เซสเตอร  (Cherster. 1996  :  286-288)  ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารการศึกษาทั่วประเทศของสหรัฐอเมริกา  พบวา  พฤติกรรมที่ทําใหการบริหารงาน 
วิชาการของผูบริหารมีสมรรถภาพสูง  เนื่องมาจากการสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น
ไดแก  สงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนหลายๆ  วิธีอภิปรายปญหาการปรับปรุงการสอนในที่
ประชุมจัดปฐมนิเทศเพื่อชวยเหลือครูใหม  หาวิธีวิจารณงานของครูแบบติเพื่อกอโดยไมใหเสีย
กําลังใจ  จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแกคณะครูเพื่อปรับปรุงเทคนิค 
การสอน  จายเงินคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะและคาที่พักใหแกครูที่อบรมทางวิชาการ 
 แมททอกซ  (Mattox. 1978 : 7061-A)  ไดศึกษาเรื่อง  ความตองการในการปฏิบัติงาน
ของครูใหญ  โรงเรียนประถมศึกษา  ในรัฐอิลลินนอยส  สหรัฐอเมริกา  พบวา  ความตองการที่อยู
ในระดับสูงของครูใหญ  คือ  ความตองการจะมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศ 
และการประเมินผลตองการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหมี
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ความสามารถดังกลาว  ครูใหญมีความตองการที่จะเขารับการศึกษาเพิ่มเติมความรูในบางวิชา 
จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 
 ยูเนสโก  (UNESCO. 1992 : 66)  บทคัดยอวิจัยเร่ืองที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ
ในระดับมัธยมศึกษา  ไดสรุปปญหาการบริหารการใชหลักสูตรของประเทศในทวีปเอเชีย  ซ่ึงไดแก
ประเทศอัฟกานิสถาน  บังคลาเทศ  อินเดีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  และศรีลังกา  พบวา  ปญหาการใช
หลักสูตรเปนปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนเอกสาร  หลักสูตรของครูและผูที่เกี่ยวของกับการอบรม
ครูเกี่ยวกับหลักสูตร  ขาดประสิทธิภาพ  ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร  ตําราเรียนไมทันสมัย   
ขาดแคลนหนังสืออานประกอบประการสุดทาย  คือ  ศูนยพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนที่ดี 
ในการนําหลักสูตรไปใช 
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตามที่กลาวขางตน  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เปนงานที่สําคัญยิ่งเพราะงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหาร
โรงเรียน  คือ เปนกระบวนการสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรู  
ความสามารถ  จะเห็นวาการบริหารงานจะมีปญหาและอุปสรรคมากมายหลายดาน  ปญหาที่สําคัญ  
คือ  ดานการเงิน  วัสดุอุปกรณ  คน  วิธีการจัดการ  และสื่อการเรียนการสอน  ปญหาความพรอม 
ในการดําเนินงานเปนปจจัยสําคัญ 
 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  เพื่อนําเสนอใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของโดยตรง  คือ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  กรมการศาสนา  คณะสงฆ  ผูบริหารโรงเรียน  ตลอดจน 
ผูที่มีหนาที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  ไดตระหนักถึงการจัดการศึกษาอยางจริงจังใหมี 
ความสําคัญมากขึ้น  นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการบริหารงาน  แกไขปญหาและอุปสรรค
ตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพดานการบริหารงานวิชาการ  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก 
สามัญศึกษา  กลุมที่ 12  ใหสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  (2546 : 36-40)  ที่วาการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เปนนิติบคุคลตามกฎหมาย  ดังนี้ 
 1)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
             2)   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
             3)   การวดัผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
             4)   การวจิัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             5)   การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  
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             6)   การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
             7)   การนิเทศการศึกษา 
             8)   การแนะแนวการศกึษา 
             9)   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10)   การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
  11)   การประสานความรวมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
  12)  ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล  ครอบครัว  องคกร   
หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


