
 

บทที่  1 
 

บทน า 
 
1.  ภูมิหลัง 
 
 งานวิชาการเป็นหัวใจของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยหรือ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การวัดคุณภาพของสถานศึกษาจึงมักน าผลงานทางวิชาการมาเป็นตัวบ่งชี้ 
งานวิชาการจะสัมฤทธิ์ผลเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และบทบาทในการขับเคลื่อนงานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ (อ าภา บุญช่วย. 2537: 1) ประกอบกับงานวิชาการเป็นปัจจัยที่ส าคัญเป็นงานหลักของ       
การบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา               
จะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการซ่ึงเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดแผนการเรียนการศึกษา          
และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2543: 1)                 
งานวิชาการจึงเป็นงานหลัก เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของระบบ เป็นงานที่เป็นหัวใจของสถานศึกษา โดยมี
หลักสูตรซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดของงานวิชาการที่จะตอบสนองและสนับสนุนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
(อุทัย บุญประเสริฐ. 2540 :25) ปัจจุบันระบบการบริหารงานในสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มี        
การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ ให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 
39 บัญญัติว่า ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ด้านวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งการกระจายอ านาจดังกล่าวจะท าให้
สถานศึกษามีความคล่องตัวมีอิสระในการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักการของการบริหารจัดการ            
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) สร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับ
สถานศกึษา ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่เป็นสถานศึกษาท่ีเป็น
นิติบุคคล ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 6) ระบุว่า สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักท่ีส าคัญมากท่ีสุดต้องรับผิดชอบ
บริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย              
ในแตล่ะระดับ สนองต่อความต้องการของสังคมประเทศชาติ การกระจายอ านาจในการบริหาร                  
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จัดการศึกษา เป็นหลักการส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ความเปลี่ยนแปลงสู่การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
นอกจากบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) เน้นการม ี  
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว ยังต้องค านึงถึงการบริหารจัดการ    
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result based management) และการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระบบการบริหารจึงต้องเปลี่ยนแปลงมาสู่การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันคุณภาพ   
เป็นเรื่องของความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือตรงตามความต้องการของผู้รับบริการทางการศึกษา    
นั่นคือผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับหลักการจัดการ
คุณภาพทั้งองค์กร  
 จากการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบแรกของส านักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2548 สถานศึกษาที่ได้รับ      
การประเมินภายนอกมีจ านวน 30,010 แห่ง ผลจากการประเมิน พบว่า สถานศึกษาที่ได้มาตรฐานของ 
สมศ. มีมาตรฐานหรือมีมาตรฐานอยู่ในระดับดี มีจ านวน 10,856 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.20 เป็น
โรงเรียนที่ได้มาตรฐานในระดับพอใช้จ านวน 18,549 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.00 และเป็นโรงเรียนที่อยู่
ในระดับปรับปรุง จ านวน 596 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.10 ของโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐาน และพบว่า 
โรงเรียนจ านวนมากยังไม่สามารถปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ 
คุณภาพของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเมื่อพิจารณาจากการทดสอบระดับชาติอีกทั้งคุณภาพ
สถานศึกษาโดยรวม จากการประเมินคุณภาพภายนอกยังไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ
การศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 1-2, 11-12)           
และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบสองระหว่างปี  
พ.ศ. 2549 –2553 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า (2.75) พบว่า มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 14 มาตรฐาน 
ได้ระดับดี มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง 12,268 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.10 และไม่รับรอง 3,247 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 20.93 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 4) ในส่วนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ                   
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสองระหว่าง     
ปี พ.ศ. 2549–2553 จ านวน 13,044 แห่ง ผลการประเมิน พบว่า มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง 10,978 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.20 และไม่รับรอง 2,066 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.80 ส่วนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาคะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ. จ านวน 9,220 แห่ง 
ผลการประเมิน พบว่า มีโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง 7,632 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.80 และไม่รับรอง 
1,588 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.20 และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เปรียบเทียบสมรรถนะของ
ประเทศไทยกับนานาชาติโดยใช้ดัชนีของสถาบันเพ่ือพัฒนาการจัดการ หรือ International institute 
for Management development (IMD) ในปี 2552 โดยจัดอันดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวม 57 
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ประเทศ ไทยอยู่อันดับ 47 โดยน าเสนอท้ังหมด 329 ตัวชี้วัด น ามาจัดอันดับภาพรวม เพียง 245 ตัวชี้วัด 
โดยได้ข้อมูลจาก 2 ทาง คือ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลจากการส ารวจ น าเสนอเปรียบเทียบองค์ประกอบ 
4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประกอบการของเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของรัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งมีการศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยย่อย ด้านโครงสร้างพื้นฐานจากการเปรียบเทียบ 
พบว่า ประเทศพัฒนาแล้วยังคงรักษาอันดับที่ดีเด่นไว้ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 
สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และเดนมาร์ก ตามล าดับ ภาพรวมความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
ของประเทศไทยได้อันดับที่ 26 ดีขึ้น 1 อันดับ หากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 11 
ประเทศ พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ต่ ากว่า 6 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย จีน 
และไต้หวัน ด้านการศึกษา พบว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ อันดับ 40 และด้าน
การศึกษา อันดับ 47 เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 5 ด้าน กับประเทศเพ่ือนบ้าน พบว่า 
สิงคโปร์ และมาเลเซีย มีอันดับดีกว่าไทยในทุกด้าน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของ
อินโดนีเซียที่มีอันดับดีกว่าไทยถึง 15 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย 
จะพบว่า ภาพรวมสมรรถนะด้านการศึกษาในปี 2552 ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 47 จากทั้งหมด 57 
ประเทศ หล่นลงมาจากปี 2551 ถึง 4 อันดับและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางคณิต-วทิยาศาสตร์      
ในโครงการ PISA ของเด็กอายุ 15 ปี ได้คะแนนต่ ากว่าครึ่ง รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของไทยยังด้อยโดยอยู่ในอันดับที่ 51 ส่วนประสิทธิภาพการจัดการศึกษา IMD พิจารณาจากงบประมาณ
รายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ รายจ่ายด้านการศึกษาต่อหัวเพ่ิมข้ึนอยู่
อันดับที่ 52 ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลครั้งนี้ สรุปได้ว่า สมรรถนะ
การศึกษาไทยยังอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ และยังล้าหลังกว่าหลายประเทศ ทั้งด้านโอกาส คุณภาพ 
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการศึกษา, 2553: 1-12) ประกอบกับ               
ความคาดหวังด้านการศึกษาของคนไทยและสังคมไทยก็คืออยากเห็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเกิดข้ึน        
ทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนที่ให้บริการทางการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (อ ารุง จันทวานิช, 2547: 2-3) 
 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดการศึกษา 2 ระดับ   
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
ออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป จากการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้แจ้งคณะครูเกี่ยวกับการน าผล
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การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 –2558 มาปรับปรุงและพัฒนาตามข้อแนะน าของคณะกรรมการประเมิน         
โดยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ไดร้ับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 2554 ผลการประเมินในมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน มีความรู้และ
ทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ผลการประเมิน
โรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สืบเนื่องจากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คุณภาพ           
ของผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาจากการทดสอบระดับชาติอีกท้ังคุณภาพสถานศึกษา 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน          
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสามระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 จากการประเมิน    
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อปีการศึกษา 2554 
ผลจากการประชุมปรึกษาหารือได้มีมติที่จะพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ
เป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียน (รายงานการประชุมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม, 2558) ประกอบกับระบบ
การบริหารงานวิชาการเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานและสามารถที่จะน าพานโยบาย                       
ของกระทรวงศึกษาธิการไปใช้เพ่ือการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21  
โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มีทักษะ 
ด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ 
โดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในสังคม               
ที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช, 2551: 3)  
 ผู้วิจัยในฐานะทีเ่ป็นผู้บริหารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน               
จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ ซ่ึงผลจากการศึกษาจะน าไปใช้เป็นแนวทาง          
ในการพัฒนาการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในโรงเรียนซ่ึงจะน าไปสู่การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.  ค าถามของการวิจัย 
 
 2.1 สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นอย่างไร 
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 2.2 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพควรเป็น
อย่างไร 
 2.3 ผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทีใ่ช้ระบบการบริหารงาน
วิชาการท่ีพัฒนาขึ้นเป็นอย่างไร 
  
3.  ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
  3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.2 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.3 เพ่ือศึกษาผลการน าระบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม              
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ทีพั่ฒนาขึ้นไปใช้ 
 
4.  ความส าคัญของการวิจัย 
 
 ข้อสนเทศท่ีได้จากการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
ศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท าให้ได้ระบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์  
ส่งผลให้การบริหารงานวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
  
5.  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 5.1 ขอบเขตเนื้อหา 
  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
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  5.1.1 ระบบและการพัฒนาระบบ 
   1) องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
   2) กระบวนการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ (System 
investigation and Analysis) การออกแบบและตรวจสอบระบบ (Systems design and 
Verification) การน าระบบไปใช้และประเมินผล (Systems implementation and Evaluation) 
  5.1.2 องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน    
ผลการเรียน 4) การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 5) การพัฒนาและส่งเสริมให้มี    
แหล่งเรียนรู้ 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การนิเทศการศึกษา และ 8) การประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
     5.1.3 ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์                
ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  
มีความพึงพอใจในระบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.2 ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
  5.2.1 ประชากรในการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครทูี่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โดยการก าหนดขนาด
ตัวอย่างตามขนาดของประชากร จากโรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 2,234 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้              
ในการศึกษาได้จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจ านวนประชากรกับตารางโดยใช้ตาราง
ของ Krejcie และ Morgan (1970: 607-610) ได้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 331 แห่ง ได้แก่ 
ผู้บริหาร จ านวน 331 คน ครูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ จ านวน 331 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 662 คน 
ได้มาโดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling technique)   
  5.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูหัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนที่เลือกไปศึกษามีเกณฑ์คุณสมบัติ (Included 
criteria) ดังนี้ 
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   1) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2) เป็นโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดของแต่ละจังหวัดจากผลการประเมิน
ภายนอกรอบสามของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือค่าคะแนน
เฉลี่ยในมาตรฐานที่ 3, 4 และมาตรฐาน 5 สูงสุด 
   3) เป็นโรงเรียนดีเด่นที่ได้รับรางวัลพระราชทานหรือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ประสบ 
ความส าเร็จในระดับภูมิภาคข้ึนไป 
   4) เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการในระดับภูมิภาคข้ึนไป 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีระบบการบริหารงานวิชาการท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 2 ใน 4 ข้อ จึงจะเลือกเป็นโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best 
practice) ส าหรับใช้ในการศึกษาระบบการบริหารงานวิชาการ  
  5.2.3 ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการประเมินระบบการบริหารงานวิชาการ จ านวน 9 คน 
  5.2.4 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพปัจจุบันของระบบการบริหารงานวิชาการ                         
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ก่อนเข้าสู่การพัฒนาระบบการบริหารวิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ไปใช้ จ านวน 32 คน ได้แก่  
   1) รองผู้อ านวยการ จ านวน 4 คน 
   2) หัวหน้ากลุ่มงาน จ านวน 4 คน 
   3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน 
   4) ครูที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 16 คน 
  5.2.5 ประชากรในการศึกษาความพึงพอใจจากการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู
และนักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม โดยการก าหนดขนาดตัวอย่างตามขนาดของประชากร             
จ านวน 1,861 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบ
จ านวนประชากรกับตารางโดยใช้ตารางของ Krejcie และ Morgan (1970: 607-610) กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ ผู้บริหาร (รองผู้อ านวยการ) จ านวน 1 คน ครู จ านวน 15 คน และนักเรียน จ านวน 303 คน  
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 319 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
random sampling technique)   
 
 
 
 
 



 

  

8 

6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการบริหารงานวิชาการเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  6.1 แนวคิด หลักการบริหารและการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   6.1.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการศึกษาไว้      
3 ข้อ ดังนี้ 1) คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 2) แนวการจัด 
การศึกษา และ 3) แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
   6.1.2 มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของการจัด
การศึกษาไว้ 15 ข้อ ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม    
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 3) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 6) ผู้เรียน 
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
7) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 8) ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 9) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 10) สถานศึกษา       
มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน                 
11) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ          
12) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 13) 
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 14) การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น และ 15) การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
   6.1.3 กฎกระทรวงก าหนดขอบข่ายภาระงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการกระจายอ านาจและการจัดการศึกษา โดยก าหนดขอบข่ายและภาระงานด้านวิชาการ ซึ่งในการ 
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบข่ายงานวิชาการแล้วน ามาสังเคราะห์เพ่ือใช้ในการวิจัย ดังนี้ 1) การพัฒนา 
หลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอน 
ผลการเรียน 4) การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 5) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง 
เรียนรู้ 6) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) การนิเทศการศึกษา และ 8) การประกันคุณภาพ 
ภายในและมาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 29-35) 
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   6.1.4 การบริหารจัดการ ซึ่ง Koontz  และ Weihrich (1990: 4) ได้สรุปหน้าที่ของ 
การบริหารจัดการที่จะท าให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ต้องใช้การวางแผน (Planning) การจัด
องค์กร (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ให้บุคคลปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
Bovee และคณะ (1993: 5) ได้สรุปหน้าที่ของการจัดการมี 4 ประการ คือ 1) การวางแผน (Planning) 
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย (Goals) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) และการพัฒนาแผนย่อย 
เพ่ือให้เกิดการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ 2) การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการก าหนดตัวบุคคล   
ใหเ้หมาะสมกับงาน วิธีการที่จะจัดกลุ่มงาน ใครรายงาน ขึ้นตรงต่อใคร และจุดใดที่จะต้องมีการตัดสินใจ
เกิดข้ึน การจัดองค์กรจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นทางการ
เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในงานทุกระดับ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3) การน า (Leading) ประกอบด้วย การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการ 
การคัดเลือกช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่สุดตลอดจนการแก้ปัญหาด้วยความขัดแย้ง              
4) การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมการติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จ าเป็นเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่างานบรรลุผลตามท่ีวางแผนไว้ 
   6.1.5 หลักการบริหารของ Deming “Deming Cycle หรือวงจรควบคุมคุณภาพ 
PDCA” ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan – P) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do – D) 3) การตรวจสอบ  
(Check – C) และ 4) การปรับปรุง (Act – A) Deming (1991: 507) 
  6.2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิผลและโรงเรียนประสิทธิผล 
   6.2.1 Steers (1977: 7-10) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร (Factors 
contributing to organizational effectiveness) ไว้ 4 ปัจจัย คือ 1) คุณลักษณะขององค์กร 
(Organizational characteristics) 2) ลักษณะสภาพแวดล้อม (Environmental characteristics) 
3) คุณลักษณะของพนักงาน (Employee characteristics) และ 4) นโยบายการจัดการและการปฏิบัติ 
(Managerial policies and practices) 
   6.2.2 Lunenburg และ Ornstein (1996: 348) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ 
โรงเรียน จากโครงการ Connecticut school effectiveness project และสรุปลักษณะของ         
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่ามีลักษณะ ดังนี้ 1) มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบและปลอดภัย 
(A safety and orderly environment) และไม่เป็นปัญหาอุปสรรคส าหรับการเรียนการสอน 
2) พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A clear school mission) บุคลากรมีส่วนร่วมในภาระผูกพัน 
ของเป้าหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 3) มีภาวะผู้น าทาง 
วิชาการ โดยที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้คุณลักษณะของงานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล 
(Instructional effective) 4) มีบรรยากาศของความคาดหวังสูง (A climate of high expectation) 
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โดยที่ครสูามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ในทักษะเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นได้ 5) ครูทุ่มเทเวลา           
ในการท างาน (High time on task) เพ่ือวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะ          
6) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ (Frequent monitoring of student 
program) เพ่ือน าผลมาแก้ไขปรับปรุง 7) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้ปกครอง (Positive home 
school relations) โดยที่ผู้ปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและช่วยเหลือส่วนที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จ 
   6.2.3 Hoy และ Miskel (1991: 383) ได้เสนอรูปแบบการประเมินประสิทธิผลองค์กร 
ไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบที่ยึดเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาว่าผลการด าเนินงานขององค์กร 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งพิจารณาจากเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 2) รูปแบบที่ยึดระบบ 
ทรัพยากร ซึ่งมีแนวคิดว่าองค์กรที่มีประสิทธิผลต้องสามารถแสวงหาผลประโยชน์ด้านทรัพยากร            
จากสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเน้นความส าคัญของปัจจัยป้อนเข้ามากกว่า 
ผลผลิต ซึ่งยึดหลักที่ว่าองค์กรที่ได้รับทรัพยากรมากกว่า ย่อมมีประสิทธิผลมากกว่า ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ 
ประเมินในระบบนี้คือ ความคงที่ของกระบวนการภายใน โครงสร้างและความสามารถในการก ากับ 
ติดตามและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 3) รูปแบบบูรณาการ เป็นการรวมรูปแบบที่ยึด 
เป้าหมายขององค์กรและรูปแบบที่ยึดระบบทรัพยากรเข้าด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์เดียวซึ่งเป็นลักษณะ 
ส าคัญ 3 ประการ คือ (1) มิติเวลา ในการประเมินประสิทธิผลขององค์กรนั้น สิ่งที่เป็นเกณฑ์ประเมิน  
คือ  ช่วงเวลาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะสั้น (Short-term) ระยะกลาง (Intermediate)     
ระยะยาว (Long-term) (2) กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ในการใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลจ าเป็นต้องค านึง  
ถึงค่านิยม และความคิดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพล            
ต่อการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นเกณฑ์การประเมินจึงต้องสอดคล้องกับความพึงพอใจของกลุ่ม       
ที่เก่ียวข้อง (3) ความเป็นพหุเกณฑ์ คือ การประเมินที่ใช้เกณฑ์โดยการค านึงถึงองค์ประกอบหลายส่วน   
ที่เป็นตัวบ่งชี้โดยเฉพาะความเป็นระบบ (System) ขององค์กรที่ประกอบด้วย ปัจจัยป้อนเข้า 
กระบวนการ และปัจจัยป้อนออก โดยแต่ละปัจจัยจะต้องมีส่วนประกอบต่าง ๆ และจะต้องประเมินตาม
ส่วนประกอบนั้น ๆ 
  6.3. แนวคิดเชิงระบบ ทฤษฎีระบบ และการพัฒนาระบบ 
   6.3.1 Lunenberg และ Ornstein (2004: 15-16) น าเสนอรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเชิงระบบไว้ว่า การวิเคราะห์การด าเนินงานขององค์กรทางการศึกษาและบทบาทของผู้บริหาร
การศึกษาหากวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดระบบเปิด (Open-systems framework) มิติการ
ด าเนินงานของโรงเรียนสามารถแบ่งออกเป็น ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการแปรสภาพ 
(Transformation process) และผลผลิต (Outputs) โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
โรงเรียนได้รับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ ความรู้ 2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation 
process) องค์กรจะท าการเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้เป็นผลผลิต 
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ระบบจะเพ่ิมมูลค่า ในการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการแปรสภาพ 3) ผลผลิต (Outputs) ผู้บริหาร 
โรงเรียนด าเนินการแปรสภาพปัจจัยน าเข้าผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยใช้กิจกรรมการบริหาร 
ส าหรับสภาพแวดล้อมภายนอกจะมีปฏิกิริยาและส่งผลต่อผลผลิตและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ระบบ 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความส าเร็จของโรงเรียน ข้อมูลย้อนกลับในเชิงลบ สามารถขจัดปัญหา 
ความยุ่งยากในการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน และส่งผลต่อผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ 
โรงเรียน 
   6.3.2 Hoy และ Miskel (2008: 22-24) โรงเรียนเป็นระบบสังคมที่มีองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ประกอบด้วย แรงผลักจากสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Constrains) ทรัพยากรมนุษย์ และเงินทุน (Human and capital resources) ภารกิจและนโยบาย 
ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (Mission and board policy) วัสดุและวิธีการ (Materials and 
Methods) และอุปกรณ์ (Equipment) 2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) 
ประกอบด้วย ระบบโครงสร้าง (Structure system) ระบบวัฒนธรรม (Cultural system) ระบบ 
การเมือง (Political system) และระบบปัจเจกบุคคล (Individual system) 3) ผลผลิต (Outputs) 
ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) การขาดเรียน 
(Absenteeism) การออกกลางคัน (Dropout rate) และคุณภาพโดยรวม (Overall quality) 
4) สภาพแวดล้อม (Environment) คือสิ่งที่อยู่นอกองค์กร เช่น ทรัพยากรต่าง ๆ ค่านิยม เทคโนโลยี 
ความต้องการ และ ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแรงผลักและเป็นโอกาสในการด าเนินงานขององค์กรหรือ   
การด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งสิ่งแวดล้อมวงกว้าง 
    6.3.3 Stair (1996: 411-412) สรุปหลักการของวงจรพัฒนาระบบ (Systems 
Development life cycle: SDLC) ซึ่งประกอบด้วย  
    1) การศึกษาระบบ (Systems investigation) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนา
ระบบ 
    2) การวิเคราะห์ระบบ (Systems analysis) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ 
การด าเนินงานของระบบแต่ละข้ันตอนประกอบด้วยอะไรบ้างมีความเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์ 
กับสิ่งใดบ้างรวมถึงความต้องการของผู้ใช้และจุดเด่นของการใช้งานแต่ละด้านของระบบใหม่           
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจว่าระบบควรได้รับการพัฒนาในลักษณะใด  
    3) การออกแบบระบบ (Systems design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบ
รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของระบบ  
    4) การใช้ระบบ (Systems implementation) เป็นขั้นตอนของการน าระบบ 
มาสู่การปฏิบัติจริงตามวัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ได้ท าการออกแบบไว้  
    5) การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (Systems maintenance and 
review) เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว รวมถึง 
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การตรวจประเมินผลการท างานของระบบอันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ระบบสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานมากท่ีสุด  
 จากที่กล่าวมาสามารถแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยการพัฒนาระบบการบริหารงาน 
วิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระบบการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 

 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบและการพัฒนาระบบ 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
วิชาการ 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับโรงเรียน
ประสิทธิผล 
1. แนวคิดของSteers (1977) 
2. แนวคิดของ Lunenburg & 
Ornstein (1996) 
3. แนวคิดของ Hoy & Miskel (1991) 

แนวคิด ทฤษฎีระบบและการพัฒนา
ระบบ 
1. แนวคดิของ Lunenburg & 
Ornstein (1996) 
2. แนวคดิของ Hoy&Miskel (2008) 
3. แนวคดิของ Stair (1996)  

 มาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ 
(กฎกระทรวง พ.ศ. 2550) 

หลักการบริหารการศึกษา 
1. หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน (SBM) 
2. กระบวนการบริหาร OLC/PAE 
3. หลักการบริหารของเดมม่ิง (PDCA) 

 ศึกษาการบริหารงานวิชาการ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ 
ในปัจจุบันและปัญหาการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้
แบบสอบถาม 

กระบวนการ (Process) 
1. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวัดผล ประเมินผล และ 
การเทียบโอนผลการเรียน 
4. การพัฒนาการใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
5. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี 
แหล่งเรียนรู้ 
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 

ผลผลิต (Output) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ของนักเรียน 
2. ผลการทดสอบระดับชาติ           
ข้ันพื้นฐานของนักเรียน   
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551  
4. ผลการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน                   
พ.ศ. 2551 
 5. สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
6.  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
7. ความพึงพอใจในระบบการ
บริหารงานวิชาการ 
ของผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
1. คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร 
2. คุณลักษณะของครู 
3. คุณลักษณะของ
นักเรียน 
4. การจัดสื่อ  วัสดุ  
อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
5. การจัดแหล่งเรียนรู้  
ในสถานศึกษา 
6. งบประมาณสนับสนุน 

ข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback) 

 

Check (ตรวจสอบ) 

Act (การปรับปรุง) DO (ปฏิบัติ) 

Plan (วางแผน) 
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7.  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 7.1 กระบวนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนดให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีขอบข่ายงานวิชาการที่เป็นงานหลัก 8 ด้าน ได้แก่  
    7.1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสภาพปัญหาและ     
ความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรและ
สาระที่ก าหนด เพ่ือน าไปใช้ในสถานศึกษา 
     7.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัด       
การเรียนรู้ตามสาระ และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม              
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
     7.1.3 การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง การก าหนดระเบียบ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท า 
แผนการวัด และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     7.1.4 การพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ 
ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน จัดหาสื่อและเทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการ 
     7.1.5 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การส ารวจแหล่งการเรียนรู้        
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใกล้เคียง จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ให้แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หนว่ยงาน และสถาบันอ่ืน 
     7.1.6 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับ         
การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครู
ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     7.1.7 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน          
การสอนภายในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ การเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสม          
กับสถานศึกษา 
     7.1.8 การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การจัดระบบ
โครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ก าหนดเกณฑ์         
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การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน         
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการ 
 7.2 ระบบการบริหารงานวิชาการ หมายถึง รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียน             
เชิงระบบ โดยแบ่งมิติการด าเนินงานของโรงเรียนออกเป็น  
     7.2.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร คุณลักษณะของครู
คุณลักษณะของนักเรียน การจัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้    
ทางการศึกษา และงบประมาณสนับสนุน 
     7.2.2 กระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการบริหารงานวิชาการหลัก 8 ด้าน ได้แก่  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียนการพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
     7.2.3 ผลผลิต (Output) ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 

         1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
                     2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน   
                     3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551  
                     4) ผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
           5) สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
          6) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                     7) ความพึงพอใจในระบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
     7.2.4 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ประกอบด้วยการรายงานผล และการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาระบบ 
 7.3 การพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การส่งเสริม ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการท างานขององค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ภายใต้กระบวนการ    
3 ระยะ ได้แก่ การศึกษาระบบและวิเคราะห์ระบบ (Systems investigation and Systems analysis) 
การออกแบบและตรวจสอบระบบ (Systems design and Verification) และการน าระบบไปใช้และ
การศึกษาผลการใช้ระบบ (Systems implementation and Evaluation) 
 7.4 ผลการใช้ระบบการบริหารงานวิชาการ หมายถึง ผลที่ได้จากการประเมินการน าระบบ
ไปใช้ โดยประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)               
โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
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         1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
                     2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนสูงขึ้น  
                     3) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
                     4) นักเรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           5) นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
พุทธศักราช 2551 
          6) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                      7) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความพึงพอใจในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
  


