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การวิ จัยครั้ง นี้ มีจุด มุง หมายเพื่อ ศึก ษาสภาพและแนวทางการพั ฒ นาการดําเนินงานวิ ชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2
ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือโรงเรียนสังกัดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 จํานวน 47 โรงเรียน กลุมตัวอยางที่ใชจํานวน 44 โรงเรียน โดยผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รอง/หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษา 38 จํานวน 264 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 1) คาเฉลี่ย ( ̅ )2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวาสภาพการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีการดําเนินงานมากที่สุด คือดานงานทะเบียน
นัก เรียน สวนดานที่มีก ารดําเนินงานนอยที่สุด คือดานการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา สวนแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 มี
ดังนี้ ดานการวางแผนงานวิชาการมีการจัดการแตงตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาจากบุคคลที่มีความ
เสียสละเวลา ใหกับทางวิชาการ และโรงเรียน มีความรู ความตั้งใจ ในระบบการศึกษา ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีการสรางความตระหนักใหครู รูจัก และเขาใจนัก เรียน แผนการจัดการเรียนการสอน
กําหนดใหชัดเจน สิ่งที่ผูเรียนไดรับ ทั้งดานความรู แลวทักษะกระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลักการ
และความสัมพันธ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค วิธีสอน การใชเครื่องมือในการวัดผล ดานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนมีการจัดประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และกําหนดเปนนโยบายของ
โรงเรียนในการวัดผล และประเมินผลการเรียนในแตละภาคเรียน ใหครูผูสอนทุกระดับชั้น ทุกกลุมสาระ เปด
โอกาสใหผูเรียนและผูปกครองมีสวนรวมในการประเมินผล ดานงานทะเบียนนักเรียนมีการกําหนดผูร บั ผิดชอบ
นิเทศติดตาม การดําเนินงาน และคอยอํานวยความสะดวก ในการดําเนินกิจกรรมของผูเ กี่ยวของใหเปนไปตาม
ภาระงานที่กําหนด ดานการแนะแนวการศึกษาจัดบริการตางๆใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา ดานอาชีพ ดาน
สวนตัวและสังคม ดานการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทําวิจัยของครู ตาม
ความสนใจโดยกําหนดใหครูผูสอนแตละคนเสนอเคาโครงวิจัย มาพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อทํา
การวิจัย
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คําสําคัญ : งานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาสพม. 38
ABSTRACT
The objectives of this research were for studying about the operating conditions and
guide development of academic administration of secondary schools under the Secondary
Education Service Area Office 38. The research was carried out in 2 phases 1. Studying the
operating conditions of secondary schools under the Secondary Education Service Area
Office 38.The population used in this research was the school in the Office of the Secondary
Education Service Area were47schools. The sample group were 44 schools principal, head of
academic affair department, head and teachers under the Secondary Education Service
Area Office 38 were264 people. The instrument was used consists of 5 rating scale
questionnaire. The statistics were used to analyze the data comprised of mean ( ) and
standard deviation (S.D.). 2.studying the guideline development of academic administration
of secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 38. The sample
group were qualified committee 10 people, The instrument was the interview and The data
analysis was content analysis.
The result were found that the overall operating conditions of secondary schools
under the Secondary Education Service Area Office 38 were at high level. The aspects that
gained the highest average level were student registration, and the lowest average level
were research and development for school. For the guide development of academic
administration of secondary schools under the Secondary Education Service Area Office 38.
Academic planning has appointed the school Board considered from a person who have
sacrificed time and the school have knowledge and intention in the education system.
Learning management created awareness for teachers to know and understand students.
Teaching Plan make clear what students receive as knowledge, the process skills that are
the concept. Principles and relationships include desired characteristics, teaching methods,
using the instrument to measure. For measurement and evaluation have the meeting the
parents at least twice a semester and set a school policy for measurement and evaluation in
each semester. Teachers in every level and subject give opportunity students and parents to
participate in assessment. For Student registration Students are assigned responsibility for
following up, monitoring, operation and facilitating to carry out the activities of the
concerned persons according to the prescribed tasks. Educational guidance provides
services include career, personal and social. The research and development for school has
provided budget for the research of teachers. Each teacher offers a research layout to
consider the budget allocation for research.
Keywords : Academic, Secondary schools, spm.38
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บทนํา
รัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานไม นอ ยกวา 12 ป ที่ รัฐ ตอ งจัด ให อย า งทั่ วถึ ง และมีคุ ณภาพ โดยไมเ ก็ บ ค าใชจ า ย
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2540 : 15) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 เชนเดียวกัน และในหมวด 4 แนว
ทางการจัดการศึก ษา ระบุไวใน มาตรา 22 ถึงมาตรา 30 ที่ใหความสําคัญ กับผูเรียน และกระบวนการจัด
การศึกษาอยางชัดเจน สรุปไดวา บทบาทสําคัญของสถานศึกษาตองยึดหลักตอบสนองตอผูเรียน โดยยึดหลัก
วา ผูเรียนทุกคน มีความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอน
ตองจัดกิจกรรมสงเสริมใหเหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผูเรียน มุงเนนประเมินพัฒนาการของผูเรียน
ความประพฤติและพฤติก รรมการเรียน การเขารวมกิจ กรรม วัดผลและประเมินผลผูเ รียนดวยวิธีก ารที่
หลากหลายเหมาะสมกับระดับ และรูปแบบการจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดแนวทางและใหความสําคัญการปฏิบัติงาน
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมุงหวังใหโรงเรียนมัธยมศึกษาไดใชเปนคูมือในการประเมินความจําเปน
พื้นฐานเปนขอมูลในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุดรวมทั้งเปนเครือ่ งมือให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใชในการบริหารจัดการ และ
สนับ สนุนให โ รงเรียนพั ฒ นาเขาสูม าตรฐานได อยางมีป ระสิท ธิภ าพ ตรงตามสภาพที่แท จ ริง ในโรงเรีย น
กระทรวงศึก ษาธิการ และสถานศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการดําเนินงานตามหลัก สูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552 : 10)
การบริหารงานวิชาการถือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองรับผิดชอบ
เปนอันดับแรก และจะตองใหเวลามากกวางานดานอื่น ๆ โดยมีหนาที่เปนผูนําทางดานวิชาการ ใหคําแนะนํา
รวมกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพมาก
นอยเพียงใด ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายๆอยาง ที่สําคัญที่สุดคือผูบริหารสถานศึกษา โดยสวนมากมักจะให
ความสําคัญ กับ ธุร การ งานการเงิน หรือการกอสรางอาคารสถานที่ เพราะเปนงานที่เ ห็นผลชัดเจน และ
รวดเร็ว ใหความสําคัญกับงานวิชาการนอยกวางานดานอื่นๆ มักมอบหมายใหผูชวยผูบริหารฝายวิชาการเปนผู
มีบ ทบาทสําคัญ ในการวางแผน และบริหารแผนงานวิชาการ จึงทําใหการบริห ารงานวิชาการไมป ระสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร และผูบริหารมักจะไมใหความสําคัญกับงานวิชาการ
หากเปรีย บงานแผนงานเป นสมองเป นแผนที่ เปน เข็ม ทิศ ของชีวิ ต งานวิช าการก็คือ หัว ใจของ
สถานศึกษา ที่มีความสัมพันธกับงานแผนอยางแยกกันไมได การจะบริหารงานวิชาการใหประสบผลสัมฤทธิ์
ตองตระหนักวาหัวใจของการจัดการศึกษาคือผูเรียน หากจะดูวางานวิชาการโรงเรียนใดเปนอยางไรดูไดจาก
นักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552 : 3) การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ที่จัดสอบโดย สทศ. ซึ่งจะใชวัดผลสัมฤทธิ์ท างการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตางๆใหเ ปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ และยังเปนตัววัดระดับการศึกษาของเด็กไทย สําหรับการทดสอบการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2560 พบวา วิชาที่ไดคะแนนมากที่สุดคือวิชาภาษ
ไทย มีคะแนนเฉลี่ย 51.94 วิชาที่ไดคะแนนนอยที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ย 21.74 สวนคะแนน
เฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระวิชา ไดคะแนน 37.66 มีผูที่สอบได 0 คะแนน จํานวนถึง 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย สังคม
ศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ มีวิชาที่ไดคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งเพียง 1 วิชา คือ วิชา
ภาษาไทย สะทอนใหเห็นคุณภาพการเรียนการสอน ของโรงเรียนในประเทศไทย รวมไปถึงสะทอนใหเห็นการ
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บริหารงานวิชาการในโรงเรียน วาควรที่จะตองเรงแกไข และปรับปรุงการปฏิบัติงานโรงเรียน (สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38, 2561)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอสํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึก ษา ปจ จุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 47
โรงเรียน การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาแตละแหงมีสภาพและปญหาแตกตางกันออกไปตามสาเหตุ
จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 พบวา คะแนนเฉลี่ย
รวม 5 กลุม สาระการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาเขต 38 ไดคะแนน 36.42 สวน
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระในระดับประเทศไดคะแนน 37.66 จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ พอเจาะลึกลงในรายวิชาจะพบวา
เมื่อ เปรี ยบเทีย บคะแนนการทดสอบระดับ ชาติขั้น พื้นฐานชั้นมั ธยมศึก ษาปที่ 6ของสํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 38 กั บ คะแนนการทดสอบระดับ ชาติขั้ น พื้ น ฐานชั้ น มัธ ยมศึก ษาป ที่ 6 ของ
ระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
38 ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยทุกทุกกลุมสาระการเรียนรูของระดับประเทศ จากคะแนนขางตนยังพบวามีโรงเรียนที่
ไดคะแนนเฉลี่ย 5 กลุมสาระต่ํากวาระดับประเทศ คิดเปนรอยละ 89.36 และโรงเรียนที่ไดคะแนนเฉลี่ย 5 กลุม
สาระต่ํากวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 38 คิดเปนรอยละ 78.72แสดงใหเห็นถึงการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร(สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38, 2561)
ดวยเหตุที่กลาวมานี้ถือไดวา งานวิชาการของโรงเรียนมีบทบาทที่สําคัญมากตอการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ใหไดผลเนื่องจากงานวิชาการเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จเรื่องคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะตองดําเนินการเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
เพื่อที่จะนําผลไปประกอบการพิจารณา ปรับ ปรุง แกไข การบริหารงานในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนในการสรางเยาชนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตอไป
จุดมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึก ษาเขต 382. เพื่อศึก ษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึก ษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการดํา เนินงานวิช าการในโรงเรีย นมัธยมศึกษาสังกัดสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การวัดผล และประเมินผลการ
เรียน 4) งานทะเบียนนักเรียน 5) การแนะแนวการศึกษา 6) การวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบง เปน โรงเรียนมัธยมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา 38
จํานวน 47 โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา รอง/หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู และครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ขอมูลครู ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2560)กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนมัธยมในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
จํานวน 44 โรงเรียน โดยใชตารางของเคลซี และมอรแกน (Krejcie& Morgan, 1986 : 345 อางใน บุญชม ศรี
สะอาด, 2554: 43) ไดจากการกําหนดกลุมตัวอยาง โดยสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น
264 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษาเขต 382.แบบสัมภาษณแบบมีโ ครงสราง ซึ่ง เกี่ ยวกับ แนวทางการพัฒ นาการ
ดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
การรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานักงานประสานการจัด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ถึงผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่
เปนสถานที่ใชในการศึกษาวิจัย โดยผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเองและทางไปรษณีย ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัง หวัด
พิษณุโ ลก เสนอผูบ ริห ารการศึก ษา ผู บ ริห ารสถานศึก ษาและผูท รงคุณ วุฒิท างการศึ ก ษา เพื่ อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูลการสัมภาษณ ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหในการสัมภาษณ กลุมผูใหขอมูลในการ
วิจัยโดยการสัมภาษณตามวันเวลาสถานที่นัดหมายวิเคราะหการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ
ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
สรุปผล และอภิปรายผล
ตอนที่ 1
จากการศึ ก ษาสภาพการดํา เนิ นงานวิช าการในโรงเรีย นมั ธยมศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญและนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. สภาพการดําเนิน งานวิ ชาการในโรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษา สัง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ในภาพรวม
ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึก ษา สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 มีการกําหนดใหการดําเนินงาน
วิชาการเปนหัวใจสําคัญของสถานศึกษา ซึ่งมีขอบขายและกิจ กรรมที่มีจุดมุงหมายอยูที่การพัฒ นาผูเ รียน
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย โดยผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของตางๆในแตละสถานศึกษาจะ
นํามาประกอบการดําเนินงานภายในโรงเรียน ตลอดจนการสรางทีม งานสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองใหมีความรูทันสมัยอยูเสมอเพื่อหาแนวคิดใหมๆไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนดานตางๆใหมีความ
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พรอมและสงผลตอคุ ณภาพผูเรียนดัง นั้นในการดําเนินงานวิชาการดัง กลาว จึง ทําใหผูบ ริห ารสถานศึก ษา
ครูผูสอน มีความเห็นตอการดําเนินงานวิชากาอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองการศึกษาของนคเรศ ศรีเกือกูล
(2559: 211-212) ไดศึก ษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานวิชาการของสถานศึก ษาสัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองการศึกษาของโสภา วงษนาคเพ็ชร
(2553 : 131 -132) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุพรรนบุรี เขต 2 พบวา ในภาพรวมและรายดานงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรนบุรี เขต 2 ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนกัน และยังสอดคลองงานวิจัย
ของสมยศ คงสิน (2558 : 63-66) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดพิจิตรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา ในภาพรวมสภาพการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 อยูใน
ระดับมากเชนกัน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีการดําเนินงานมากที่สุด คือดานงานทะเบียนนัก เรียน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบงานทะเบียนนักเรียนในทุกระดับชั้นดานที่มีการดําเนินงานนอย
ที่สุด คือ ดานการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตก็นอ ยกวาดานอื่นๆ อาจจะเปน
เพราะวา งานวิจัยเปนงานที่มีรูปแบบทางวิชาการสูง บุคลากรในโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาเขต 38 ยังขาด
ความรู ความชํานาญการ ประสบการณ ในการทําการวิจัย แทบุคลากรเกือบจะทุกคนจะใหการยอมรับวา การ
ทําวิจัยเพื่อที่จะนําผลการวิจัยนั้นมาพัฒนาการศึกษานั้นเปนเรื่องดีและมีความจําเปนอยางยิ่งแตดวยเหตุผล
ขางตนประกอบดวยขอจํากัดเรื่องเวลา และครูแตละคนมีภาระงานรอง จึงทําใหการวิจัยเปนเรื่องที่ทําไดย าก
ซึ่งสอดคลองการศึกษาของสิรินทิพย เอื่อมสาหราย (2559 : 89) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในอําเภอหนองบัวสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษานครสวรรค เขต 3
พบวา การดําเนินงานวิชาการ ดานที่มีปญหาอันดับสูงสุด คือ ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 2
1. แนวทางการพั ฒ นาการดํ าเนิน งานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึก ษาสัง กัดสํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 38 ในภาพรวม ที่มีระดับการดําเนินงานนอยที่สุด คือ ดานการวิจัยและพัฒนา
สถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนา สนับสนุน การดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพขึ้น ดัง นี้ 1. กอนปดภาคเรียนที่ 2 ดําเนินการประชุมประจําปก ารศึกษา เพื่อสรุปปญหา
ตางๆ ที่ไดดําเนินการมาตลอดปการศึกษา 2. หาสาเหตุของปญหา และหาวิธีการแกไข 3. จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป 4. พัฒนาครูให เนนนักวิจัย มีความรูในงานวิจัย การทําวิจัย 5. จัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย
ของครู 6. ลดภาระงานสอนของครูที่จะทําวิจัยลงบาง เพื่อใหมีเวลาการทําวิจัย ซึ่งสอดคลองกับ Rupun (เพ
ชริน สงคประเสริฐ และคณะ. 2551 : 48-64 ; อางอิงมาจาก Rupun. 2003) กลาววา การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป จะประสบความสําเร็จไดจะตองไดรับ
ความรวมมือจากทุกฝาย ในการวางแผนการทํางานและการรวมกิจกรรมการทํางานทุกขั้นตอนที่กําหนดไว ซึ่ง
การศึกษาดังกลาวจะตอบสนองตอการปฏิรูปโครงสรางทางการบริหารการศึกษา การวางแผนดําเนินการใช
หลักสูตร การดําเนินการบริหารหลักสูตร การนิเทศกากับติดตาม การประเมิน การสรุปผลและการปรับปรุง
พัฒนา ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2546: 32) กลาววา งานวิชาการ เปนงานที่มีขอบขายกวางขวางและมี
ความสําคัญมากตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน การดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียนมุงสนองตอความสําเร็จ
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ของงานวิชาการทั้งสิ้น การที่โรงเรียนจะจัดงานวิชาการใหบรรลุจุดมุงหมายไดนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของซึ่ งไดแก
ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียน จึงควรใหความสนใจในงานวิชาการเปนอยางยิ่ง ซึ่งขอบขายของงานวิชาการ
นั้น และยังสอดคลองกับสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550 : 29-31) กลาววา ตอง
ดําเนินงานวิชาการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับ
การใหความเห็นการพัฒนาทองถิ่น 2) การวางแผนงานดานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) การวัดผล และประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและ
สงเสริมใหมีแหลงการเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความ
รวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบคุ คล
ครอบครัว องคกรหนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 17)
การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ควรสงเสริมใหความรู พัฒนาทักษะใหบุคคลากร
ในสถานศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาครูให เนนนักวิจัย มีความรูในงานวิจัย การทําวิจัย เพื่อสงเสริม และพัฒนา
งานดานวิจัยในการดําเนินงานวิชาการ
2. สถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณในการวิจัย สงบุคลากรเขารับการอบรม เพื่อเปนการสงเสริม
บุคลากรในสถานศึกษา ในการทําวิจัย เพื่อเพิ่มความสําเร็จในการดําเนินงานวิชาการ
3. บุคคลากรในสถานศึกษา ควรตระหนัก ในการดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานวิชาการในสถานศึกษา เกิดประโยชนตอผูเรียนสูงสุด
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึก ษาเกี่ยวกับ รูป แบบการบริห ารงานวิชาการของสถานศึก ษา สัง กัดสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
3. ควรศึก ษาเกี่ ยวกับ การวิจัยและพัฒ นาสถานศึก ษาของสถานศึก ษา สัง กัดสํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
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