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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่ม

กรุงธนใต้ 2) คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ จ านวน 59 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล สถานศึกษาละ 4 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือครูวิชาการ จ านวน 2 คน และครูผู้สอนจ านวน  2 คน รวมผู้ให้
ข้อมูลท้ังสิ้น 236 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการ ตามขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

       ผลการวิจัยพบว่า 

        1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี    การ
วัดผลประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน และระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ และด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

        2. คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ท่ีพึง
ประสงค์ มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง  มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล และมาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

        3. การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มกรุงธนใต้ โดย
ภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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56252377 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
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MR. SUPON PORNPENG : THE ACADEMIC ADMINISTRATION AND THE QUALITY 
OF STUDENT IN SCHOOL UNDER BANGKOK METROPOLITAN KRUNGTHONTAI GROUP 
THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. VORAKARN SUKSODKITW 

The purposes of this research were to determine: 1) the academic administration of school under 
Bangkok Metropolitan Krungthontai Group 2) the quality of student in school under Bangkok Metropolitan 
Krungthontai Group and 3) the relationship between the academic administration and the quality of student in 
school under Bangkok Metropolitan Krungthontai Group. The samples were 59 schools under Bangkok 
Metropolitan Krungthontai Group. The respondents in each school were 2 school director, deputy school director 
or academic teacher and 2 teachers with the total of 236 respondents. The research instrument was a 
questionnaire concerning the academic administration based on the Supervisor Unit Department of Education, 
Bangkok and the quality of student based on standard for Quality Assurance in Basic Education Institutions of 
National Education Commission. The statistics used for data analysis were the frequencies, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation coefficient.   

The research finding were as follow:    

1. The academic administration of school under Bangkok Metropolitan Krungthontai Group, as a 
whole was at a high level, as an individual aspect were at a highest level in 2 aspects. In order arithmetic mean 
from maximum to minimum as follows; the management curriculum, the academic planning, the developing 
innovative media technology and learning resources, the quality assurance in education and academic, the 
research to improve the quality of education, the learning process management and community participation to 
improve academic. 

2. The quality of student in school under Bangkok Metropolitan Krungthontai Group, as a whole 
and an individual, were at high level. In order arithmetic mean from maximum to minimum were as follows; 
standard 2 the students have moral, ethical and desirable values, standard 1 the students are happy and have 
good aesthetics, standard 6 the students have skills to work, love work, can work with others have good attitude 
towards the profession, standard 3 the students have skills for self-study and love to learn and develop 
themselves continuously, standard 4 the students have the ability to think systematically, creative thinking and 
decide the right solution.  and standard 5 the students have the knowledge and skills required by the 
curriculum   

3. There was a relationship between the academic administration and the quality of student in 
school under Bangkok Metropolitan Krungthontai Group, overall and individual at .01 level of statistical 
significance. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ

โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ท าให้สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีนัยส าคัญในทุกมิติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง   
ที่เกิดข้ึนนี้ก่อให้เกิดโอกาส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี แต่ประเทศไทยก็ยังคง
มีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ1 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้
ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ งแตกต่างกันไปทั้งใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ 2  และในช่วง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ของผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้ านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา      ความเลื่อมล้ าในสังคม 
เป็นต้น3 

 

                                           
1 ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-

2579 (กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559), 2-7. 
2 ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-

2564 (กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560), 9.  
3 ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา: กรุงเทพฯ, 2559), 2. 



  2 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2551-2561) กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ประชุมประกาศ “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 เรื่อง  ได้แก่ 1) คุณภาพคนไทยยุคใหม่ (มีความสามารถ คิดเป็น  
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากลและมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข) 
2) ครูยุคใหม่ที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 4) ระบบบริหาร
จัดการใหม ่ 

ในขณะเดียวกันทิศทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้อง เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับนโยบายรัฐบาล โดยก าหนดนโยบายด้านการศึกษา คือ “เสริมสร้างกรุงเทพฯ  
ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง ด้วยนโยบายการศึกษาท่ีท าได้จริง มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อม
พัฒนาองค์ความรู้อย่างครอบคลุมทั้งในและนอกห้องเรียน” และเพ่ือให้นโยบายด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติและมีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครจึงส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือบรรลุผลตามนโยบายทั้งโครงการที่ด าเนินการโดยส านักการศึกษาและโครงการ           
ที่ด า เนินการโดยส านักงานเขตตลอดจนโครงการของหน่วยงานอ่ืนทั้ ง ในและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคมต่อไป  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ . 2542 และแก้ ไขเ พ่ิมเติม  (ฉบับที่2)            
พ.ศ.2545 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป   
ไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารและจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ซึ่งการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน มีแนวคิดและ
ขอบข่ายดังนี้ 1) ด้านวิชาการ เป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น โดย
ใช้หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ส าคัญท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง การบริหารจัดการด้าน
วิชาการต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 2) ด้านงบประมาณ เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
คุ้มค่ามากที่สุด เป็นแผนงานที่แสดงออกมาในรูปของจ านวนเงินและโครงการต่างๆ ซึ่งในการบริหาร
งบประมาณจ าเป็นต้องมีการควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ โครงการและแผนงาน
หรืองานที่โรงเรียนได้รับงบประมาณ ดังนั้นการบริหารงานงบประมาณจึงจ าเป็นต้องมีขั้นตอนที่รัดกุม 
โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านการ
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บริหารงานบุคคล เป็นภารกิจหนึ่งของผู้บริหารในการบริหารให้บุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพและ
ศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในโรงเรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองภารกิจของโรงเรียนได้อย่าง
คล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลัก  ธรรมาภิบาลและมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
ซึ่งการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) ด้านการบริหาร
ทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานธุรการ โดยมีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ได้แก่ การจัดระบบการบริหารและการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน การพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา งานจัดระบบควบคุมภายใน การบริหารกิจการนักเรียน งานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะและงานอ่ืนๆ มุ่งพัฒนาโรงเรียนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าการบริหารงานวิชาการนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ส่วนกิจกรรมอ่ืนที่ส่งเสริม การเรียน
การสอน  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษานั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ควรตระหนักถึงความส าคัญ ของการ
บริหารงานวิชาการ เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะที่จ าเป็น
พ้ืนฐานของการเรียนในแต่ละระดับชั้น ให้เหมาะสมกับวัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น  แต่จากผลการประเมินความส าเร็จ ในการจัดการเรียนการสอนและผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ด้านวิชาการยังไม่ได้มาตรฐานในระดับที่สูงมากนัก คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนยัง
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีควรจะเป็นไม่ว่าในเรื่อง การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การเรียบ
เรียงความคิด  กระบวนการต่างๆ ของผู้เรียน  ส าหรับมาตรฐานของการศึกษาระดับนี้ท าให้ผู้เรียนมี      
พ้ืนฐานความรู้ไม่เหมาะสม  ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็นส าหรับการเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป4 และเมื่อ
ดูจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ โดยเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

                                           
4 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมการสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556), 7. 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ ากว่า
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในระดับประเทศ5 
ปัญหาของการวิจัย 

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงาน ด้านการจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย        
การจัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร  จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ 
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 438 โรงเรียน กระจาย          
ในพ้ืนที่ 50 ส านักงานเขต มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 291,116 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 
51,036 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 201,815 คน มัธยมศึกษา จ านวน 38,267 คน และมีครูผู้สอน 
จ านวน 14,158 คน  

จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) 
ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O–NET) ใน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ นักเรียนขาดทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ 
การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการแสดงออก ขาดความเอาใจใสในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งเป็น
ปัญหามาตลอด ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 436 โรงเรียน ส่วนใหญ่มีผลการประเมิน ระดับดี จ านวน 401 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 92.18 โดยจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนสถานศึกษา 
ที่ไม่ได้รับการรับรองมากที่สุดและพิจารณาตามตัวบ่งชี้ พบว่าส่วนใหญ่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
มากทั้งสามกลุ่มตัวบ่งชี้ยกเว้นตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งอยู่ในกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับควรปรับปรุงมากถึง 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.89 และส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะสถานศึกษา ที่ไม่ได้การรับรอง     

                                           
5 กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร, รายงานการประเมินผลความส าเร็จการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1-6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 (กรุงเทพฯ: ส านักการศึกษา, 2559), 163-

86. 
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12 แห่ง พบว่า มีตวับ่งชี้ ที่มีระดับคุณภาพที่อยู่ในระดับควรปรับปรุงและระดับพอใช้สอดคล้องกันคือ
ตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตัวบ่งชี้และประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2560 
ปีการศึกษา ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ 

57 
กทม. 45.00 36.72 41.43 51.87 33.54 

ประเทศ 44.88 38.06 42.13 50.67 36.02 

58 
กทม. 49.30 43.96 42.42 50.34 39.03 

ประเทศ 49.33 43.47 42.59 49.18 40.31 

59 
กทม. 53.86 40.41 41.13 47.95 34.04 

ประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 

60 
กทม. 48.57 37.41 39.84 - 36.99 

ประเทศ 46.58 37.12 39.12 - 36.34 
ที่มา : ประกาศผลสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ,สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.newonetresult.niets.or.th/ 
AnnouncementWeb/Login.aspx. 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2557 – 2559 จากการทดสอบ จ านวน 5 รายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ) และปีการศึกษา 2560 จากการทดสอบ จ านวน 4 รายวิชา (ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ)  ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่ามีแนวโน้นสูงขึ้น  
โดยในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเกือบทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย 
และแต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยลดต่ าลงทุก
รายวิชาจากปีที่ผ่านมา 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2560 

ปีการศึกษา ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ 

57 
กทม. 33.44 25.61 34.95 44.64 25.26 

ประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 27.46 

58 
กทม. 41.93 28.31 34.30 43.80 27.47 

ประเทศ 42.64 32.40 37.63 46.24 30.62 

59 
กทม. 44.66 25.51 33.49 47.20 28.64 

ประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 

60 
กทม. 46.51 22.04 30.20 - 27.70 

ประเทศ 48.29 26.30 32.28 - 30.45 

ที่มา : ประกาศผลสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ,สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.newonetresult.niets.or.th/ 
AnnouncementWeb/Login.aspx. 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2557 – 2559 จากการทดสอบ จ านวน 5 รายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ) และปีการศึกษา 2560 จากการทดสอบ จ านวน 4 รายวิชา (ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ)  ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับชาติในทุกรายวิชา และแต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยลดต่ าลงทุกรายวิชาจากปีที่ผ่านมา 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2560 

ปีการศึกษา ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ 

57 
กทม. 46.53 18.73 29.77 33.65 20.05 

ประเทศ 50.76 21.74 32.54 36.56 23.44 

58 
กทม. 45.25 22.66 30.29 36.57 21.86 

ประเทศ 49.36 26.59 33.40 39.70 24.98 

59 
กทม. 47.24 20.18 28.71 33.41 24.24 

ประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 27.76 

60 
กทม. 44.95 19.03 25.86 31.68 24.13 

ประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 28.31 

ที่มา : ประกาศผลสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ,สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน), เข้าถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.newonetresult.niets.or.th/ 
AnnouncementWeb/Login.aspx. 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 – 2560 จากการทดสอบ จ านวน 5 รายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับชาติในทุกรายวิชา และแต่ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
กรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยลดต่ าลงทุกรายวิชาจากปีที่ผ่านมา 

จากปัญหาดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ด้านผลที่เกิดกับนักเรียนว่าตัวบ่งชี้บางตัวมีผลการประเมินยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และยังสะท้อนให้เห็น
ถึงการบริหารงานในด้านต่างๆ  ของโรงเรียนโดยเฉพาะการบริหารงานด้านวิชาการ ที่ส่งผลให้
คุณภาพนักเรียนอันเป็นผลผลิตส าคัญในการบริหารจัดการศึกษามีระดับคุณภาพมาตรฐานน้อยกว่า
มาตรฐานอ่ืน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพของผู้เรียน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมต่อไป 
 
 
  



  8 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
2. เพ่ือทราบคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกับคุณภาพผู้เรียน

ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
 

ข้อค าถามการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อค าถามส าหรับการวิจัย

เพ่ือเป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบในการวิจัยในครั้งนี้ไว้ คือ 
1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้อยู่ในระดับใด  
2. คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้อยู่ในระดับใด 
3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน   

สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้หรือไม่ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
เพ่ือให้ตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัยเป็นไปตามความมุ่งหมายที่วางไว้ ผู้วิจัยได้

ตั้งสมมติฐานทางการวิจัย ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้อยู่ในระดับ

ปานกลาง 
2. คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้อยู่ในระดับปานกลาง 
3. การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน   

สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
 

ขอบข่ายเชิงอ้างอิง 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเชิงระบบ(system approach) ตามกรอบแนวคิด

ของลูเนนเบิร์กและออสไตน์  (Lunenburg and Ornstein) ซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการในเชิงระบบว่า       
มีความสัมพันธ์กัน ภายในโดยระบบจะยอมรับปัจจัยน าเข้า (input) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ 
(transformation process) ที่เปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้าให้กลายเป็นผลผลิต(output) ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับ
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สภาพแวดล้อม (external enviroment) ภายในและภายนอกองค์การ6 ในสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มี
ลักษณะเป็นระบบเปิด โดยปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ บุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ ส่วนกระบวนการ (process) ของสถานศึกษา  ได้แก่  การบริหารงานวิชาการ   การเรียนการสอน  
การนิเทศ  และสุดท้ายคือผลผลิต (output) ซึ่งจะเป็นผลมาจากการบริหารได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณภาพผู้เรียน อยู่ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อม (context) ซึ่งมีผลต่อการ
บริหารงานวิชาการทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม สภาพทางการเมือง  
สภาพภูมิศาสตร์ นโยบายการศึกษา โดยมีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม7  

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดเรื่องการบริหารงานวิชาการที่
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดทฤษฎีไว้ อาทิ มิลเลอร์(Miller) ให้ขอบข่ายของงานวิชาการไว้     
4 ด้าน คือ 1) การจัดแผนการเรียน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การติดตามการเรียนการสอน                 
4) การจัดบริการการสอน8 เฟเบอร์และเชียรอน(Faber and Shearron)  แบ่งงานวิชาการออกเป็น  
6  ด้าน  คือ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  2) การก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร 3) การน า
หลักสูตรไปใช้  4) การจัดการเรียนการสอน  5) การนิเทศการสอน  6) การส่งเสริมครูประจ าการ9 
เซอร์จิโอวานนีและคณะ(Sergiovanni and Others)  ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบข่ายของงาน
วิชาการไว้ 5 ด้าน คือ 1) การตั้งปรัชญาการศึกษาข้ึนมาและตั้งวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน  เพ่ือให้
บรรลุตามปรัชญาการศึกษานั้น  2) การจัดท าโครงการเพ่ือให้การบริหารบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ     
3) การจัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอนสม่ าเสมอ 4) การสร้างบรรยากาศในโรงเรียน
เพ่ือให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 5) การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน10 

                                           
6 Fred C. Lunenburg and Allan V. Ornstein, Education Administration : 

Concepts and Pratice, 6th ed. (CA: Wadsworth Publishing, 2007), 31-33. 
7 อ านวย ทองโปร่ง, กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553), 87-90. 
8 Van  Miller, The Public Administration of American School System (New 

York: The Macmillan Company, 1965), 85. 
9 Charles F. Faber and Gilbert F. Shearron, Elementary School 

Administration Theory and Practice (New York: Holt Rinehart and Winstom Inc., 1970), 
22. 

10 Thomas J. Sergiovanni and Others, Education Governance and 
Administration (New York: Pretice - Hall, Inc., 1980), 28. 
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ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ       
2) การจัดด าเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน            
4) การวัดและประเมินผลในด้านวิชาการ11 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งงานการบริหารและการจัด การ
สถานศึกษา  ซึ่งจ าแนกการบริหารงานวิชาการออกเป็น 12 งาน ดังนี้  1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 12 หน่วยศึกษานิ เทศก์            
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ก าหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 9 งาน คือ               
1) การวางแผนงานวิชาการ  2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจัดการเรียนรู้     
4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ13  

 ในส่วนของคุณภาพผู้ เรียนผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีขององค์กรและ
นักวิชาการต่างๆ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 มาตรฐานด้าน  คุณภาพของผู้เรียน อันประกอบด้วย    
1)ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.1)ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 1.2)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 1.3)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                           
11 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ 
2553), 3-4. 
12 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556), 33-38. 

13 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: ส านักการศึกษา, 2554), 32-
33. 
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และการสื่อสาร 1.4)ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 1.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 1.6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
2)คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 2.1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
2.3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 2.4) สุขภาวะทางร่างกาย และ
ลักษณะจิตสังคม14 คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ก าหนด
มาตรฐานไว้ 6 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ  มาตรฐานที่ 2 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต15 ดังแผนภูมิที่ 1  
  

                                           
14 ส านักทดสอบการศึกษา ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือ

การประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559), 2. 

15 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 1-12. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุป 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan V.Ornstein, Education Administration : Concepts 
and Pratice,6th .(CA:Wadsworth Publishing, 2007), 31-33 
 : หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ : ส านักการศึกษา, 2554), 32-33. 
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา, (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 1-12. 
  

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Enviroment) 

 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

กระบวนการเปลี่ยนสภาพ
(Transformation) 

Process) 

สภาพแวดล้อมภายนอก(External Enviroment) 

องค์กร(Organization) 

การบริหาร 

- การบริหารงานวิชาการ 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การนิเทศการศึกษา 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุ 

- การจัดการ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ความพึงพอใจ 

   ของทุกฝ่าย 

- คุณภาพผู้เรียน 
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ขอบเขตแนวคิดการวิจัย 
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนเพราะ  

การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นงานที่ยอมรับว่ามีความส าคัญที่สุด ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ  โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมา
เป็นขอบเขตในการวิจัยในครั้งนี้  ซึ่งได้ก าหนดไว้ดังนี้ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา  3) การบริหารการจัดการเรียนรู้  4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน   
5) การวัดผลประเมินผลการเรียน  6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  7) การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ       
9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ16 

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนผู้วิจัยได้ใช้มาตรฐานด้านผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ  มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต17 ซึ่งขอบเขตการวิจัย  ปรากฏดัง แผนภูมิที่ 2 

 
  

                                           
16 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการ

คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ, 32-33. 
17 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา, 1-
12. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตการวิจัย 
ที่มา : หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ: ส านักการศึกษา, 2554), 32-33. 
      : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษา, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2554), 1-12. 

 
  

           การบริหารงานวิชาการ (Xtot) 

1) การงานวิชาการ (X1) 

2) การการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษา (X2) 

3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ (X3) 

4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน      

(X4) 

5) การวัดผลประเมินผลการเรียน (X5) 

6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   

และแหล่งเรียนรู้ (X6) 

7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

(X7) 

 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

(X8) 

9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงาน

วิชาการ (X9) 

      คุณภาพผู้เรียน (Ytot) 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและ             

มีสุนทรีภาพ (Y1) 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ (Y2) 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(Y3) 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

สมเหตุสมผล (Y4) 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตร (Y5) 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 

รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (Y6) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามความหมายของค าศัพท์

เฉพาะในการวิจัยไว้ ดังนี้ 
การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง  การด าเนินงานโดยการผสมผสานทรัพยากรในการ   

จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทุกด้านให้แก่นักเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะชีวิตและ
สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ประกอบด้วย 1) การงานวิชาการ 2) การการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน        
5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   และแหล่งเรียนรู้          
7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  

คุณภาพผู้เรียน  หมายถึง  คุณลักษณะ  คุณภาพที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ  มาตรฐานที่ 2 ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 
มีสติ สมเหตุสมผล มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มาตรฐานที่ 6 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  หมายถึง  สถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และมีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ 7 ส านักงานเขต 
ประกอบด้วย ส านักงานเขตภาษีเจริญ ส านักงานเขตหนองแขม ส านักงานเขตบางขุนเทียน ส านักงาน
เขตราษฎร์บูรณะ ส านักงานเขตบางแค ส านักงานเขตทุ่งครุ และส านักงานเขตบางบอน โดยจัดการ
เรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวน 70 โรง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี วรรณกรรม แนวคิดนักการศึกษา และ

สาระส าคัญที่เป็นบทบาทส าคัญของผู้บริหาร โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกับ
คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4  ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 
ความหมายและความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ขอบข่ายงานวิชาการ ส่วนที่ 2 แนวคิด
เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วยความหมายของคุณภาพผู้เรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน ส่วน
ที่ 3  โรงเรียนในกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
งานวิจัยในประเทศและงานวิจัยในต่างประเทศ 
 

การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้เพราะ

จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ก็คือการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
ความหมายและความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการ 

ด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ ในจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร  การบริหารงานวิชาการเป็นเรื่องที่สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องรับผิดชอบ
โดยตรง  ดังนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะ เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือน า
การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ปัจจัย       
สู่ความส าเร็จของ หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ที่การบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบ มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ ดังนี้ 
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สันติ  บุญภิรมย์ ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า การบริหารจัดการ
กิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างราบรื่น18 

ศิริพร  ทาทราย ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ
เป็นการจัดประสบการณ์ทุกชนิดภายในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ      
ให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีลักษณะนิสัยที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข19 

รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า การบริหารงาน
วิชาการ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างที่ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน20 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า กระบวนการ
การบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน การควบคุมดูแลหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลการสอน
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา21  

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ที่ให้ความส าคัญกับงานวิชาการว่า การบริหารงานวิชาการ
เป็นหัวใจของการบริหารโรงเรียน เพราะจุดมุ่งหมายของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการเป็นการด าเนินกิจกรรม การจัดการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการน าไปใช้ งานห้องสมุด 
งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนด22 

                                           
18 สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2552), 21. 
19 ศิริพร ทาทราย, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552), 15. 
20 รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สงขลา: บริษัทน า

ศิลป์โฆษณา, 2553), 30. 
21 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ. (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 

2553), 2. 
22 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2554), 16. 
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สายนภา ดาวแสง ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ ได้ให้ความหมายของการ
บริหารงานวิชาการ ไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารสถานศึกษา         
โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและใช้ภาวะผู้น าสูงในการบริหารงานวิชาการ        
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล23  

นักวิชาการต่างประเทศหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการในหลาย ๆ
ทัศนะดังนี้ 

มิลเลอร์ (Miller) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า การบริหารงาน
วิชาการ เป็นการบริหารทุกกิจกรรมในสถานศึกษา และที่ส าคัญที่สุดคือการจัดท าแผนการสอน และ
ปฏิบัติตามแผนงานรวมทั้งการวัดผลและการจัดกิจกรรมในการสอน24 

ฟอเรสท์และกินเซอร์ (Forest and Kinser) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ
ไว้ว่า หมายถึง งานที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและการส่งเสริมการจัดท าหลักสูตร การสอน และ
การจัดการเรียนรู้25 

เซอร์จิโอวานนี และคณะ (Sergiovanni and others) มีแนวคิดว่าการบริหารงานวิชาการมี
ขอบข่ายที่ส าคัญประกอบด้วย 1) การตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
2) การจัดท าโครงการทางการศึกษาต่างๆ 3) การจัดให้มีการประเมินผลหลักสูตรและการประเมินผลการ
สอน 4) การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 5) การจัดหาวัสดุส าหรับการเรียนการ
สอนให้เพียงพอ26 

วิกค์ เจนนิเฟอร์ และไฮเบอร์เกอร์ (Vick,Jennifer, and Heiberger) ได้ให้ความหมาย
ของการบริหารงานวิชาการ ไว้ว่า การวางแผนที่ต้องรับผิดชอบในการติดตามงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ซึ่งเป็นภาระงานที่ใหญ่กว่างานบริหารงานทั่วๆไป27 

                                           
23สายนภา ดาวแสง, "ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), 80. 
24 Miller, The Public Administration of American School System.(New York 

: The Mamillan Company, 1965), 168. 
25 Forest J.F. James and Kevin Kinser, Higher Education In.The United States: An 

Encyciopedia (Oxford: ABC-CLIO, 2002), 1. 
26 Sergiovanni and Others, Education Governance and Administration, 

(Englewood Cliff, N.J. : Prentice – Haii, Inc. , 2003), 267 – 268. 
27 Julia Miller  Vick, Mary S. Jennifer, and Morris  Heiberger, The Academic 

Job Serarch Handbok, 4th ed. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008), 7. 
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ฟราย เคทเทอริดจ์ และมาร์แชล (Fay, Ketteridge, and Marshall) ได้ให้ความหมาย  
ของการบริหารงานวิชาการไว้ดังนี้  การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการด าเนินกิจกรรมทุกชนิด      
ในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียนให้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยงานหลายๆงาน เช่น หลักสูตรการจัดแผนการเรียน  
การจัดครูเข้าสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครูด้านวิชาการ การนิเทศการสอน     
เป็นต้น28 

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ เป็นการด าเนินงานโดยการผสมผสาน
ทรัพยากรในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทุกด้านให้แก่นักเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ      
มีทักษะชีวิตและสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

 
ขอบข่ายงานวิชาการ 
การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรง 

และทางอ้อมต่อการจัดการเรียนการสอน  นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศหลาย
ท่านได้ให้ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ดังนี้  มิลเลอร์ (Miller) ให้ขอบข่ายของงานวิชาการ       
ไว้ 4 ด้าน คือ 1) การจัดแผนการเรียน 2) การปฏิบัติตามแผน 3) การติดตามการเรียนการสอน       
4) การจัดบริการการสอน29 เฟเบอร์และเชียรอน (Faber and Shearron) แบ่งงานวิชาการออกเป็น    
6 ด้าน คือ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  2) การก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร 3) การน าหลักสูตร
ไปใช้  4) การจัดการเรียนการสอน 5) การนิเทศการสอน 6) การส่งเสริมครูประจ าการ30 คิมบร๊อฟ และ 
นันเนรี (Kimbrough and Nunneyy) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย                 
1) การก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน 2) การก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา      

                                           
28 Fry Heather, Steve Ketteridge, and Stephanie  Marshall, A Handbook for 

Teaching and Learning in Higher Education: Enhancing Academic Practice, 3rd ed. (New 
York: Taylor & Francis, 2009), 68. 

29 Miller, The Public Administration of American School System. (New York : The Macmillan 
Campany, 1965), 85.   

30 Faber and Shearron, Elementary School Administration Theory and Practice. 
(New - York : Holt Rinehart and Winstom, Inc., 1970), 22. 
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3) การจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 4) การจัดองค์การของการเรียนการสอน 
5) การประเมินผล 6) การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน31 

นักวิชาการศึกษาของไทยได้กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้เช่นกัน ส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ          
ได้ก าหนดแนวขอบข่ายและภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการไว้ในคู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคลไว้ 17 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการ           
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนด้านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอน     
ในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล 
ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ    
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 14) การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 15) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา32 หน่วย
ศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้วางขอบข่ายและภาระกิจการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 9 งาน คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวัดผล
ประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  9) การประกัน
คุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ33  

 

                                           
31 Ralph B. Kimbrough and Michael Nunnery, Education Administration : 

An Introduction (New York: Macmillan Publishing Company, 1988), 212. 
32 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติ
บุคคล.(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2556), 41. 

33 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ, 31. 
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แนวทางการบริหารงานวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  
1. การวางแผนงานวิชาการ 
การวางแผนงานวิชาการเป็นการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 

นักเรียน บุคลากร จัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับงานวิชาการ จัดท าแผนงานวิชาการซึ่ง
มีความส าคัญและจ าเป็นในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

การจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลโดยวิธีที่เหมาะสมและตามความ

ต้องการในการใช้งานซึ่งมีการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นในการวางแผนการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ

ที่ดีต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถตอบสนองผู้ใช้ได้ทันเหตุการณ์ดังนั้นข้อมูล
สารสนเทศจึงมีความส าคัญ และเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในการน าข้อมูลไป
ประกอบการพัฒนางาน สร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าสายชั้น มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการวาง
แผนการตัดสินใจก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ข้อมูล
สารสนเทศที่โรงเรียนจัดท าขึ้นจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบการท างานของตนเองตลอดจน
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา และน ามาปรับปรุงงานของตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนสามารถศึกษาผลการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
สารสนเทศประกอบการชี้แนะ ช่วยเหลือและแก้ปัญหานั้นๆได้ง่ายขึ้น 

ขั้นตอนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ส ารวจและจัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 
2. จัดระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ประกอบการปฏิบัติงาน 
4. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น 
5. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 1.1 การจัดท าแผนงานวิชาการ 
ความหมายของการจัดท าแผนงานวิชาการ 
การจัดท าแผนงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล       

ด้านวิชาการ จัดระเบียบ และก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
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ความส าคัญของการจัดท าแผนงานวิชาการ 
การจัดท าแผนงานวิชาการของโรงเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุ        

ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากท่ีสุด โดยมีความส าคัญ คือ 
1. การจัดท าแผนงานวิชาการจะเป็นตัวก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งานที่จะท าในอนาคต 
2. โรงเรียนสามารถด าเนินงานไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ 
3. ท าให้สามารถพัฒนาโรงเรียนไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ และสามารถคงอยู่ในสังคมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ช่วยให้ใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ได้อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม    

ของฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทั่วไปมีการด าเนินการใน 2 ส่วน คือ 
1. การด าเนินการระดับสถานศึกษา ด าเนินการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา 

ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพ่ือพิจารณาจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบการวัดประเมินผลการเรียน 
รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารบันทึกรายงานผลการเรียน ซึ่งต้องใช้ร่วมกันในสถานศึกษานั้นๆ 

2. การด าเนินการระดับชั้นเรียน ด าเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคนออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่มซึ่งอาจ       
มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกันอาจพิจารณา
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้หรืองานที่มอบหมายให้ผู้เรียน
ปฏิบัติหรือวิธีการวัดประเมินผลอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

 2.1 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการจัดท าเอกสารในระดับสถานศึกษาโดยองค์คณะ

บุคคล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
เมื่อจัดท าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเรียบร้อย การจัดท ารูปเล่มและการจัดแบ่งจ านวนเล่มของ
หลักสูตรโรงเรียนขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสมของโรงเรียน เพ่ือความสะดวกในการ
บริหารจัดการและการน าไปใช้ หลักสูตรสถานศึกษาควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ส่วนน า 
2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
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ทั้งนี้ในการจัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนของปกหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประกาศโรงเรียนเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษานั้น ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ก าหนดรูปแบบเป็นตัวอย่างให้โรงเรียนได้ปรับใช้ตามความเหมาะสม 

 2.2 การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 
การน าหลักสูตรศึกษาไปใช้ หมายถึง การที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูน าหลักสูตรไปปฏิบัติ

ให้บังเกิดผล รวมถึงการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การเรียน
การสอนในห้องเรียน และอ านวยความสะดวกให้ครูสามารถสอนและนักเรียนเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดเอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การบริหารและบริการหลักสูตร และการนิเทศการใช้หลักสูตร 

สิ่งส าคัญในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ ควรด าเนินการดังนี้  
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ

หลักสูตรที่จะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในท านองเดียวกันและสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน 

2. ประสานองค์คณะบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การสนับสนุน
ในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ นับแต่การเตรียมหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในด้าน วิธีการ สื่อ 
การประเมินผล การจัดอบรมผู้จะไปพัฒนาครู การอบรมผู้ใช้หลักสูตรในท้องถิ่น การน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ และการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 

3. การน าหลักสูตรศึกษาไปใช้ จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขั้นตอนที่
วางแผนและเตรียมการไว้ โดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้
ประสบความส าเร็จได้ คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสูตร ตลอดจนสถานที่ที่จะเป็นแหล่ง
ให้ความรู้และประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะให้         
การสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ 

4. พัฒนาครูอย่างเต็มที่และจริงจัง ตั้งแต่การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจทักษะและ  
เจตคติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอย่างเข้มข้น การให้การสนับสนุนด้านปัจจัยต่างๆ การสนับสนุนด้าน
การจัดท าแผน การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานศึกษา การติดตามประเมินผล การปฏิบัติการ
สอนของครูอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูอย่างหลากหลาย เช่น      
การจัดอบรมสัมมนาเป็นระยะๆ การเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ การพาไปทัศนศึกษา การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ และการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

5. ประสานความร่วมมือ ผู้มีความรู้ ความช านาญ เพ่ือให้การสนับสนุนและพัฒนาครู    
ให้สามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิเทศติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับครู
อย่างใกล้ชิด 
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6. การติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ต้องก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เพ่ือจะได้น าข้อมูลต่างๆมาประเมิน
วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และวางแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

 2.3 การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการส าคัญที่สถานศึกษาใช้ในการควบคุม

คุณภาพโดยใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจ
เยี่ยมและการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน การสอนแนะ (coaching) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้  
การบันทึกหลังการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น 

ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดให้มีแผนนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บนพ้ืนฐานความรู้ เป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยอมรับการ เปลี่ยน
สถานภาพระหว่างการเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ ควรด าเนินการดังนี้ 

1. ร่วมกันก าหนดความต้องการในการรับการนิเทศหรือก ากับ ติดตาม เพ่ือเฝ้าระวังมิให้
คุณภาพการจัดท าและใช้หลักสูตรเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน 

2. สร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่ามิได้เป็นกระบวนการจับผิดแต่เป็นกระบวนการดูแลช่วยเหลือเพ่ือให้
การใช้หลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดข้อตกลงเพ่ือการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามร่วมกันและมีแผนการด าเนินการ
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องด าเนินการให้มีการนิเทศ ติดตาม อย่างเป็นระบบครบวงจรทั้ง
ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 

 2.4 การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
การประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

ซึ่งสถานศึกษาจะต้องมีความตระหนักในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย คุณธรรมบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ระดับชาติ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการประเมินผลการใช้
หลักสูตร สามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้แล้วหรือการติดตาม
จากผลผลิตคือ ผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรนั้นเอง 

เพ่ือให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพสถานศึกษา 
ควรจัดให้มีการประเมินทั้งระบบ คือ 
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1. ก าหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรเป็นกิจกรรมหลักของสถานศึกษา 
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองกับคณะครู 
3. วางระบบเครือข่ายการท างานและมอบหมายงานการประเมินให้คณะผู้ปฏิบัติงาน   

แต่ละคณะด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง 
4. สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา 
การประเมินผลการใช้หลักสูตร มีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ คือ พิจารณา

องค์ประกอบของหลักสูตรที่จะประเมิน พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบ       
การจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ในการพิจารณาตัดสินใจใน  
การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ส าหรับประเด็นในการประเมินนั้น สามารถประเมินได้ทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
การใช้หลักสูตรกระบวนการใช้หลักสูตร และผลการใช้หลักสูตร อย่างไรก็ตาม โรงเรียนควรมุ่งเน้น
การประเมินที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของผู้ เรียนเป็นส าคัญ ควรค านึงถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
คุณลักษณะของผู้เรียน โรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญโดยน าผลการประเมินระดับสถานศึกษา ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ เช่น NT,O-NET,A-NET มาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม 
และผลการประเมินรายวิชาและรายมาตรฐาน 

หากผลการประเมินไม้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวัง ควรศึกษาวิเคราะห์เพ่ือค้นหา
สาเหตุที่แท้จริง ซึ่งสาเหตุย่อมเกิดมาจากปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรนั้นเองจากนั้นจึ งหาวิธี
แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 2.5 การรายงานผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
เป็นการน าผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน

เสนอจุดเด่นจุดที่ต้องพัฒนาความส าเร็จและ/หรือปัญหาของการน าไปใช้ตามองค์ประกอบของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบ และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน บรรลุเป้าหมาย
การศึกษาของชาติต่อไป 

 2.6 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของ

ผู้ปกครอง ชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. ประเมินตัวหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนขององค์ประกอบ

หลักสูตร ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดความเหมาะสมของจ านวนชั่วโมง
และค่าน้ าหนัก วิธีการวัดและประเมินผล ฯลฯ 
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2. ประเมินความต้องการจ าเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียน   
ในอนาคต เพ่ือน ามาใช้ก าหนดโปรแกรมการเรียนและเวลาเรียน 

3. ประเมินความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือน ามาใช้
ก าหนดโปรแกรมการเรียน และโครงการต่างๆ 

3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงศักยภาพ พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นผลจากการ

ฝึกหรือการปฏิบัติที่ได้รับการเสริมแรง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตลอดชีวิต 
การจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การพัฒนานักเรียนให้

บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด 
 3.1 ปัจจัยส าคัญในการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. ตัวผู้เรียน(learner) 
2. เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เป็นตัวเร้า(stimulus situation) 
3. การกระท าหรือการตอบสนอง (action หรือ response) 
 3.2 การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกระบวนการจัดที่หลายหลาย ได้แก่ 
1. กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. กระบวนการสร้างความรู้ 
3. กระบวนการคิด 
4. กระบวนการทางสังคม 
5. กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา 
6. กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
7. กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง 
8. กระบวนการจัดการ 
9. กระบวนการวิจัย 
10. กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
11. กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
 3.3 การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน โดยค านึงถึงความถนัด วิถี
ชีวิต ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความสามารถ และศักยภาพของนักเรียน เน้นกระบวนการ      
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ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะให้คิดเป็น จัดการได้ ประยุกต์ใช้ ใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ มีการยืดหยุ่นตามเหตุการณ์และสภาพท้องถิ่น 

 3.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถความถนัด  

ของตนเองและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาอาชีพเป็น  
ผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ การบ าเพ็ญประโยชน์       
ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.1 กิจกรรมแนะแนว 
     1.2 กิจกรรมนักเรียน 
     1.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด 
     1.2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
     1.3 กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ 
2. การบริหารทางวิชาการ จัดเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    2.1 การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
    2.2 การจัดสอนซ่อมเสริม 
    2.3 การบริหารเพ่ือส่งเสริมวิชาการ 
 3.5 การจัดการศึกษาพิเศษ 
การศึกษาพิเศษเป็นการจัดการเรียนการสอนและบริการที่ให้แก่เด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาอ่อน เด็กพิการทางกายและสุขภาพ เด็กพิการทางสายตา ทางหู เด็กที่มี
ปัญหาทางการพูด เด็กท่ีมีปัญหาทางอารมณ์และสังคม รวมทั้งเด็กปัญญาเลิศ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 

เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสภาพ
ปกติทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์หรือสังคม ซึ่งความเบี่ยงเบนนี้อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ของเด็ก 

 3.6 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ 
รูปแบบที่ 1 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา จัดบริการส าหรับ

เด็กที่มีความผิดปกติไม่มาก หลักจากเด็กได้รับการบ าบัดหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพในด้านที่จ าเป็น         
ก็สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ 

รูปแบบที่ 2 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในชั้นปกติ จัดบริการให้เด็กพิเศษเรียนใน
ชั้นเรียนได้เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติโดยได้รับบริการต่างๆ เพ่ิมเติม 
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รูปแบบ 3 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ จัดให้แก่เด็กที่มี
ความบกพร่องค่อนข้างมาก รวมทั้งเด็กท่ีมีความสามารถสูงจนไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ 

รูปแบบที่ 4 การจัดโรงเรียนพิเศษ จัดให้แก้เด็กที่มีความบกพร่องมาก ไม่สามารถเรียน
ร่วมกับเด็กปกติได้และต้องใช้ครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง 

รูปแบบที่ 5 การจัดการศึกษาพิเศษนอกโรงเรียน เป็นการจัดการศึกษาพิเศษใน
โรงพยาบาล สถานพักฟ้ืน สถานรับเลี้ยงเด็กหรือการดูแลเด็กที่บ้าน 

4. การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน 
การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้

การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงเรียนด าเนินปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการ
นิเทศภายในเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่มมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานต่างๆ 

การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารโรงเรียน
และครูในโรงเรียนได้วางแผนและด าเนินการร่วมกันเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการให้ได้ผลดีขึ้น 

หลักการนิเทศงานวิชาการ การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนควรมีหลักการดังนี้ 
1. ร่วมแรง คือ การที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จหรือช่วยเหลือ

เพ่ือนร่วมงานในสิ่งที่ตนปฏิบัติได้ 
2. ร่วมจิต คือ การมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกัน 
3. ร่วมคิด คือ การที่ทุกคนพยายามใช้ความรู้  ความสามารถของงานที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของส่วนรวมให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
4. ร่วมพิชิตปัญหา คือ การที่ทุกคนพยายามช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาและลงมือแก้ปัญหา

ร่วมกันอย่างจริงจัง 
5. ร่วมพัฒนาทั้งกลุ่มและตนเอง คือ การที่ทุกคนพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็พัฒนาเพื่อนภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน 
 1. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนกับการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 

1.1 เป็นผู้นิเทศ 
1.2 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ 
1.3 ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศกับผู้นิเทศในฐานะประธานฯ 
1.4 พิจารณาอนุมัติโครงการนิเทศที่สอดคล้องกับแผนงานโรงเรียน 
1.5 เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
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1.6 ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ งบประมาณ ให้ขวัญก าลังใจ 
1.7 ให้ค าปรึกษาแนะน า และเป็นวิทยากรที่ดีแก่ผู้รับการนิเทศ 
1.8 ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ครูมีพัฒนาการทางวิชาชีพ 
1.9 ใช้เทคนิคการบริหารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ 
1.10 ติดตามและประเมินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 

 2. บทบาทและหน้าที่ของครูกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
ในการนิเทศภายในโรงเรียนครูผู้สอนอาจต้องปฏิบัติหน้าที่ในสองบทบาท คือ เป็นผู้

นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ 
2.1 บทบาทและหน้าที่ของครูในฐานะผู้นิเทศควรเป็นดังนี้ 
2.1.1 ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวางแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2.1.2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในสิ่งที่จะปฏิบัติหรือเชิญวิทยากรมาช่วย     

ให้ความรู้แก่ผู้รับการนิเทศ 
2.1.3 การด าเนินการนิเทศ การปฏิบัติงานโครงการ มีส่วนร่วมในการ          

ให้ค าแนะน าปรึกษา ให้การช่วยเหลือ แก้ไขจุดบกพร่องและชี้แนะให้ผู้ได้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเอง 
2.1.4 สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้

ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเอง 
2.1.5 ด าเนินการประเมินผล การจัดการนิเทศ เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไข

จุดบกพร่องต่างๆ และหาทางยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
2.2 บทบาทหน้าที่ของครูในฐานะผู้รับการนิเทศควรเป็นดังนี้ 
2.2.1 ให้ความร่วมมือกับผู้นิเทศในการร่วมประชุมวางแผนแก้ปัญหาภายใน

โรงเรียนโดยแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอย่างเต็มความสามารถ 
2.2.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วน าไปปฏิบัติ 
2.2.3 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วน าไปปฏิบัติ 
2.2.4 ให้ความร่วมมือกับผู้นิ เทศ ในการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
2.2.5 ร่วมปรึกษากับผู้นิเทศในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา

งานในโรงเรียน 
2.2.6 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการนิเทศการสอนในชั้นเรียน 
2.2.7 เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการปฏิบัติมี

เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาวิชาชีพ 
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 4.1 กิจกรรมการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
การนิเทศงานวิชาการเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้นผู้นิเทศจะต้อง

วิเคราะห์ข้อบกพร่องความต้องการจ าเป็นของผู้รับการนิเทศด้านความรู้ ทักษะ เจตคติแล้วพิจารณา
หาแนวทางที่จะด าเนินการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลโดยเลือกกิจกรรมการนิเทศที่
สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

4.1.1 ประชุมก่อนการนิเทศ 
4.1.2 ปฐมนิเทศ 
4.1.3 ให้ค าปรึกษา 
4.1.4 อบรม 
4.1.5 ประชุมปฏิบัติการ 
4.1.6 สัมมนา/ศึกษานอกสถานที ่
4.1.7 ระดมความคิด 
4.1.8 สาธิตการสอน 
4.1.9 ศึกษาเอกสารวิชาการ/ต ารา 
4.1.10 สัมมนาทางวิชาการ 
4.1.11 เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
4.1.12 สังเกตการณ์สอน 
4.1.13 วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
4.1.14 เขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ 
4.1.15 จัดนิทรรศการ  
     ฯลฯ 

5. การวัดผลประเมินผลการเรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน 2 ประการ ได้แก่ การวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการวัดประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเป็นการประเมินผลย่อยหรือการประเมินผลรวม เป็นการประเมินผลตามสภาพจริงหรือการ
ปฏิบัติ เป็นการทดสอบประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ซึ่งการประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการใช้
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ผลการประเมิน เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาผู้เรียน ปรับการสอน และตัดสินผลการเรียนและสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง 

2. ระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกชั้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการประเมินระดับสถานศึกษาเป็นการใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนและเพ่ือประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

3. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ส าหรับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการประเมินคุณภาพโดย
ส านักการศึกษา 

4. ระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ข้อสอบ
มาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการประเมินระดับชาติเป็นการใช้ผลการประเมินเพ่ือ
ตัดสินใจก าหนดนโยบาย จัดสรรทรัพยากร ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม 

 5.1 การน าผลการวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษาสามารถน าการวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบัติ ได้ดังนี้ 

5.1.1 จัดท านโยบาย รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สถานศึกษา 
5.1.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน การผ่านตัวชี้วัด 
5.1.3 จัดท าแนวการปฏิบัติและเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5.1.4 ก าหนดกระบวนการตัดสินผลการเรียน 
5.1.5 ก าหนดแนวปฏิบัติการอนุมัติการเลื่อนชั้น การเลื่อนชั้นระหว่างปี   

การซ้ าชั้น ฯลฯ 
5.1.6 ก าหนดภารกิจครูผู้สอน 
5.1.7 จัดท าคู่มือครู คู่มือนักเรียน 

6. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
สื่อ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพ่ือให้ผู้ส่ง และผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ เมื่อมีการน าสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเรียกว่า “สื่อการเรียนการสอน” 
(instruction media) ซึ่งหมายถึง สื่อที่บรรจุเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู้ที่ผู้สอน และผู้เรียนใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ต้องการ 

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรม   
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มาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

นวัตกรรมทางการศึกษา(education innovation) หมายถึง การน าสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปแบบของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์เข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ( interactive video) สื่อหลายมิติ(hypermedia) 
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือประโยชน์ ต่อ
การด ารงชีวิตของมนุษย์หรือหมายถึงการน าความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง “แหล่ง” หรือ “ที่รวม” ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่หรือศูนย์รวม  
ที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียน 
การสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอน แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 
25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน เป็นต้น 

 6.1 แนวด าเนินการสร้าง พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
  6.1.1 โรงเรียนจัดท าเองหรือรวมกลุ่มจัดท าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ

แหล่งเรียนรู้ 
6.1.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต พัฒนา และใช้สื่อฯ 

โดยครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถด้านเทคนิค การผลิต พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ 

6.1.3 รวบรวมและแนะน าแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ 

6.1.4 รวยรวมและแนะน าแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายให้แก่
นักเรียน 

6.1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ 

6.1.6 ประเมินผลการผลิต พัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ 
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6.1.7 ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
 6.2 ขั้นตอนการจัดหาและการผลิตสื่อ 

6.2.1 ส ารวจความต้องการ 
6.2.2 ก าหนดเป้าหมายการผลิต 
6.2.3 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
6.2.4 ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
6.2.5 วิเคราะห์และจัดท าเนื้อหา 
6.2.6 เลือกประเภทสื่อที่จะผลิต 
6.2.7 ผลิตสื่อ 
6.2.8 ทดลองเบื้องต้น 
6.2.9 ทดลองภาคสนาม 
6.2.10 การน าไปใช้และปรับปรุง 

 6.3 การบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นงานที่โรงเรียนส่วนใหญ่ด าเนินการอยู่แล้วโดย       

มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนก็คือ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้         
ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งมีหลายช่องทาง เพียงแต่การด าเนินการพัฒนาแหล่ง       
การเรียนรู้ ยังไม่เป็นระบบและกระบวนการที่ชัดเจน แหล่งเรียนรู้บางแห่งจึงไม่ได้ถูกใช้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติก็ถูกละเลยไม่ได้เข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหาร
โรงเรียนจึงต้องเป็นผู้น าการด าเนินการสู่ความส าเร็จโดยก าหนดเป็นนโยบายและน าสู่แผนการพัฒนา
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  มุ่งหวังเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนา

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นรูปแบบการวิจัยจึงเป็นลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน 
 7.1 ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยในชั้นเรียน(classroom action research)  หมายถึง  กระบวนการแก้ปัญหา

หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ  เพ่ือสืบค้นสาเหตุของปัญหา      
แล้วหาวิธีแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่เชื่อถือได้เป็นการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง  และเป็นการวิจัย   
ที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าเป็นครั้งๆไป  หรือเป็นเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 7.2 ความส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
ผู้สอนเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเรียนมากท่ีสุด  การวิจัยในชั้นเรียนจึงมีความส าคัญต่อครู  ดังนี้ 
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7.2.1 ช่วยให้ครูท างานอย่างเป็นระบบในหารแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้วย
กระบวนการวิจัย 

7.2.2 ช่วยให้ครูจะสามารถบอกได้ว่างานการจัดการเรียนการสอนที่ปฏิบัติไป
นั้นได้ผลหรือไม่เพราะอะไร 

7.2.3 ช่วยให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
จะสามารถควบคุมก ากับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างดี 

 7.3 ประโยชน์ของการวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยในชั้นเรียนมีประโยชน์ต่อนักเรียน  ครู  และโรงเรียน  ดังนี้ 

7.3.1 ประโยชน์ต่อนักเรียน นักเรียนในชั้นเรียนมีความรู้ความสามารถ
พ้ืนฐานแตกต่างกัน การวิจัยจึงเป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนอย่างถูกวิธี 

7.3.2 ประโยชน์ต่อต่อ ครูมีการวางแหนอย่างเป็นระบบ ออกแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้ช่วยให้ครูแก้ปัญหาหรือการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

7.3.3 ประโยชน์ต่อโรงเรียน ครูในโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่ งกันและกัน ร่วมกันใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือใ นการแก้ปัญหาการเรียน การสอน             
หรือพฤติกรรมผู้เรียน 

 7.4 หลักการและแนวคิดของการวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยในชั้นเรียนเชิงปฏิบัติการที่ใช้เพ่ือการศึกษาสภาพที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนโดยมี

ครูเป็นผู้ด าเนินการ  จึงมีหลักการและแนวคิด  ดังนี้ 
7.4.1  เป็นการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน 
7.4.2  เป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝึก วิธีการวัดและประเมินผล 
7.4.3  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

8. การให้ชุมชนมาส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2         

(พ.ศ. 2545)  ได้บัญญัติหลักการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปขององค์คณะบุคคลหรือ
คณะกรรมการทั้งระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น  ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการ
และการจัดการศึกษาในรูปแบบคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทน
องค์กรชุมชน  ผู้แทนทางศาสนา  ผู้แทนอง๕กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
และก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 8.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.  2547  ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งสามารถสรุปได้     
5  บทบาท  ดังนี้ 

  8.1.1  บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย 
8.1.1.1  เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา 
8.1.1.2  เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน

การบริหารจัดการด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป 
8.1.2  บทบาทในการให้ความเห็นชอบ 

8.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของโรงเรียน 
8.1.2.2 หลักสูตรสถานศึกษา 
8.1.2.3 รายงานผลด าเนินงานประจ าปี 
8.1.2.4 เสนอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกต่อ

สาธารณชน 
8.1.3  บทบาทในการก ากับกิจการสถานศึกษา 

8.1.3.1  ก าหับติดตามการด าเนินงานตามแผน 
8.1.3.2  มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

8.1.4  บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 
8.1.4.1  การให้เด็กในเขตบริการได้เข้าเรียนทั่วถึง  มีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน 
8.1.4.2  การพิทักษ์สิทธิเด็ก  การดูแลเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  

เด็กท่ีมคีวามสามารถพิเศษ 
8.1.4.3  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  วิทยากรภายนอก

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.1.4.4  การ เส ริ มสร้ า งความสั ม พันธ์ กั บชุ มชนและการ

ประสานงานกับภาครัฐและเอกชน 
8.1.5  บทบาทในการแต่งตั้งและปฏิบัติการ 

8.1.5.1  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
8.1.5.2  แตง่ตั้งอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอ่ืนๆ 
8.1.5.3  ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 8.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง

ทางการพัฒนางานวิชาการให้แก่โรงเรียนแล้ว  กรุงเทพมหานครได้มีระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครอง  พ.ศ.  2553  โดยคณะกรรมการประกอบด้วย  ประธาน  
รองประธาน  เลขานุการ  และกรรมการ  ดังนี้ 

8.2.1 ระดับห้องเรียน  มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยผู้ปกครองของ    
แต่ละห้องคัดเลือกกันเอง 

8.2.2 คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  แต่งตั้งจากประธาน
กรรมการระดับห้องเรียน 

8.2.3 คณะกรรมการผู้ปกครองระดับโรงเรียน แต่งตั้งจากประธาน
กรรมการระดับ  ชั้นเรียน เป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 

โรงเรียนต้องต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ  โดยสร้างความตระหนักและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

9. การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

มาตรา  47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก    
มาตรา 48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพซึ่งเป็นภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าอยู่แล้ว    
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่  แต่เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาโดยเน้นผู้เรียน         
เป็นส าคัญ 

9.1 หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9.1.1 บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 
9.1.2 ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวน        

การบริหารจัดการในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนักเรียนไปพร้อมกัน 
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9.1.3  การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน และให้       
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามผล และพัฒนาปรับปรุง 
ผลักดันให้โรงเรียนมีคุณภาพ  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ 
ของผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม  ตลอดจนประเทศชาติ 

 9.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
9.2.1 เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการด าเนินพันธกิจ  

ด้านต่างๆ 
9.2.2 เพ่ือกระตุ้นให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
9.2.3 เ พ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

ของสถานศึกษา 
9.2.4 เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาต่อสาธารณะชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง34 
 

คุณภาพผู้เรียน 
การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมา ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทย ยุคใหม่ ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ที่ต้องการเห็นคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถ  ในการ
สื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม ตลอดจน มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตส านึก และความภาคภูมิใจใน ความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และ 
สามารถก้าวทันโลก35  

                                           
34 เรื่องเดียวกัน, 34-141 
35ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ ปละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 6. 
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จากข้อเสนอแนะวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารถสรุปรวมโดยย่อ คือ คนไทยยุคใหม่ได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัวสามารถ     
ก้าวทันโลก เมื่อสรุปรวมโดยย่อ คือ คนไทยยุคใหม่ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิด             
มีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก โดยมุ่ง
ปฏิรูปการศึกษา และ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) การเพ่ิมโอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรู้    
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3) การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมโดย        
เพ่ิมบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอก36  

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนนั้น       
อยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อน
ถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัดการศึกษา  อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้ าและแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร 
หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืน ๆ เช่น ความร่วมมือของกรรมการสถานศึกษาการ
สนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลือ    
อย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ    
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง 
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    
จึงก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน            
ของสถานศึกษา อันน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน37 

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์       
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับ
การส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยองค์รวม การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้เกิด
โอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ เพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนา         

                                           
36 เรื่องเดียวกัน, 7. 
37 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา .
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2554), 2. 
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ที่แท้จริงอยู่ที่ใด การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา    
2 ประการ คือ 

1. สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. มาตรฐานท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไป            

ในทิศทางใด38 
ดังนั้น หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือมี

การประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานโดยองค์กรภายนอก สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมใน   
การประเมินนั้น ๆ ได้การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นการก าหนดความคาดหวังให้ชัดเจนทั้งครู
ผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาหากไม่มี
มาตรฐาน สาธารณชนก็จะไม่ทราบว่าสาระส าคัญที่แท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ที่ใดคุณภาพคนที่ชาติ
ต้องการเป็นอย่างไร การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันต้องไปในทิศทางใดคุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละ
แห่งมีจุดเด่น จุดควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากไม่มีเครื่องชี้วัดเทียบเคียง ท าให้ขาดการรับผิดชอบ
ต่อสาธารณชน (accountability) การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความ
รับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการตลอดจนคุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่ง       
การเรียนรู้ การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และการมีกิจกรรม โครงการที่ส่งเสริมที่สนองต่อนโยบาย
ของรัฐนอกจากนี้ มาตรฐานยังเป็นแนวทางให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้การ
สนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไป
ตามความคาดหวังของชุมชนมาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้เรียน ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและ
ประเทศชาติว่าต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร จะท าอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่มาตรฐานการศึกษาก าหนด 

2. ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 

3. ท้องถิ่นและสถานศึกษา ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. พ่อแม่ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้น าชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสาร            
ให้ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทยในท้องถิ่น

                                           
38 เรื่องเดียวกัน, 3. 
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เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน       
ที่ก าหนด 

5. ประเทศชาติ ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกองค์ประกอบของระบบการศึกษา
ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน สู่เป้าหมายเดียวกัน และท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาที่มีความหมาย39 

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะหรือกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว สามารถจัดแบ่งปัจจัยที่สะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 2) ด้านการจัดการศึกษา (มองที่ครูผู้สอน 
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน) 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (มองที่การร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและชุมชน) 4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (มองที่ 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและอุดมการณ์ของสถานศึกษา) และ 5) ด้านมาตรการส่งเสริม (มองที่
การด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายตามอุดมการณ์ของสถานศึกษาและนโยบายของรัฐในขณะ
ปัจจุบัน)40 

คุณภาพผู้เรียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ว่า“การจัดการศึกษา  
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ(หมายถึง สุขกาย สุขใจ) 
สติปัญญา ความรู้ (หมายถึงเป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และ       
ในมาตรา 7 ที่ว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง          
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริม 
สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมายความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ เพ่ือให้ก้าวทัน
กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการ    
ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ     
คนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญารู้คิดมีสมรรถนะและ      
มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลกซึ่งสอดรับกับจุดหมาย

                                           
39 เรื่องเดียวกัน, 5. 
40 เรื่องเดียวกัน, 5. 
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ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี        
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ41 

ดังนั้น ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงยังคงยึด
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรเป็นหลักโดยก าหนดคุณภาพ
ผู้เรียนเป็น 6 ส่วน คือ มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถ  
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล มีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี   
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
ตัวช้ีวัด  
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน  
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม

จินตนาการ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
ตัวช้ีวัด 
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

                                           
41 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา.(กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554), 6. 
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มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ตัวช้ีวัด 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้  และ     

สื่อต่างๆ รอบตัว  
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
ตัวช้ีวัด 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด  

ของตนเอง  
4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวช้ีวัด  
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวช้ีวัด 
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ  
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง  
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
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6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ42  
 

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครโดยส านักการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้าน

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 1) ส านักงานเลขานุการ 2) กอง  
การเจ้าหน้าที่ 3) กองคลัง 4) หน่วยศึกษานิเทศก์ 5) กองพัฒนาข้าราชการครู 6) ส านักงาน
ยุทธศาสตร์การศึกษา 7) กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 
การแบ่งกลุ่มเขต 

 ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานครได้แบ่งกลุ่มเขตโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตามสถานที่ตั้งในพื้นที่ส านักงานเขตต่างๆ ออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและ 
การประสานงาน ดังนี้  

1. กลุ่มกรุงเทพกลาง มี จ านวน 41  โรงเรียน โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขต
ต่างๆ ดังนี้   

 1.1 ส านักงานเขตพระนคร จ านวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัด
มกุฏกษัตริยาราม 2) โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 3) โรงเรียนวัดราชนัดดา 4) โรงเรียนวัดมหรรณพาราม     
5) โรงเรียนวัดสุทัศน์ 6) โรงเรียนวัดมหาธาตุ 7) โรงเรียนวัดพระเชตุพน  8) โรงเรียนราชบพิธ        
9) โรงเรียนวัดราชบูรณะ 10) โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 11) โรงเรียนวัดใหม่อมตรส 

 1.2 ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน
วัดพระพิเรนทร์ 2) โรงเรียนวัดสิตาราม 3) โรงเรียนวัดคณิกาผล 4) โรงเรียนวัดดิสานุการาม 

 1.3 ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน       
วัดจักรวรรดิ 2) โรงเรียนวัดปทุมคงคา 3) โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 

 1.4 ส านักงานเขตดุสิต จ านวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดประชา
ระบือธรรม 2) โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 3) โรงเรียนวัดราชผาติการาม 4) โรงเรียนวัดเทวราช
กุญชร 5) โรงเรียนวัดสัมณานัมบริหาร 6) โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 7) โรงเรียนสุโขทัย 8) โรงเรียน
วัดจันทร สโมสร 9) โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม  

 1.5 ส านักงานเขตพญาไท จ านวน 1 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดไผ่ตัน 

                                           
42 เรื่องเดียวกัน, 6-12. 
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 1.6 ส านักงานเขตห้วยขวาง จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1)  โรงเรียน
ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ 2) โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก 3) โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 

 1.7 ส านักงานเขตราชเทวี จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนกิ่งเพชร   
2) โรงเรียนวัดดิสหงสาราม 3) โรงเรียนวัดพระยายัง 4) โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม 

 1.8 ส านักงานเขตดินแดง จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนสามเสน
นอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) 2) โรงเรียนวิชูทิศ 3) โรงเรียนวิชากร 

 1.9 ส านักงานเขตวังทองหลาง จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนสุเหร่า
ลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) 2) โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 3) โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 

2. กลุ่มกรุงเทพใต้ มี จ านวน 58 โรงเรียน โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขตต่างๆ 
ดังนี้   

 2.1 ส านักงานเขตบางรัก จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดหัวล าโพง 
2) โรงเรียนวัดม่วงแค 3) โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม 4) โรงเรียนวัดสวนพลู 5) โรงเรียนวัด  แก้วแจ่ม
ฟ้า  

 2.2 ส านักงานเขตปทุมวัน จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดบรม
นิวาส 2) โรงเรียนวัดชัยมงคล 3) โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 4) โรงเรียนวัดสระบัว 5) โรงเรียนสวน
ลุมพิน ี6) โรงเรียนวัดดวงแข 7) โรงเรียนปลูกจิต 

 2.3 ส านักงานเขตยานนาวา จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัด
ดอกไม้ 2) โรงเรียนวัดช่องลม 3) โรงเรียนวัดช่องนนทรี 4) โรงเรียนวัดปริวาศ 5) โรงเรียนวัดคลอง
ใหม ่6) โรงเรียนวัดคลองภูมิ 

 2.4 ส านักงานเขตพระโขนง จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบางจาก 
(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) 2) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 3) โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)           
4) โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) 

 2.5 ส านักงานเขตสาทร จ านวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดดอน      
2) โรงเรียนวัดยานนาวา 

 2.6 ส านักงานเขตบางคอแหลม จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดไผ่
เงินโชตนาราม 2) โรงเรียนวัดราชสิงขร 3) โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 4) โรงเรียนวัดไทร 5) โรงเรียน       
วัดจันทร์นอก 6) โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 7) โรงเรียนวัดจันทร์ใน 

 2.7 ส านักงานเขตคลองเตย จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1)  โรงเรียน         
วัดสะพาน 2) โรงเรียนวัดคลองเตย 3) โรงเรียนศูนย์รวมน้ าใจ 4) โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

 2.8 ส านักงานเขตสวนหลวง จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดใต้ 
(ราษฎรนิรมิต) 2) โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ 3) โรงเรียนวัดปากบ่อ 4) โรงเรียนสุเหร่าใหม่           
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5) โรงเรียนหัวหมาก 6) โรงเรียนคลองกลันตัน 7) โรงเรียนวัดทองใน 8) โรงเรียนมัธยมนาคนาวา
อุปถัมภ์ 

 2.9 ส านักงานเขตวัฒนา จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดธาตุทอง 
2) โรงเรียนวิจิตรวิทยา 3) โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 4) โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ (ปรีดี พนมยงค์ 
อนุสรณ์) 5) โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 6) โรงเรียนวัดภาษี  7) โรงเรียนแจ่มจันทร์  8) โรงเรียนสวัสดี
วิทยา 

 2.10 ส านักงานเขตบางนา จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดบางนา
ใน 2) โรงเรียนวัดบางนานอก 3) โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์  4) โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ 5) โรงเรียน
อ านวยกนกศิริอนุสรณ์ 6) โรงเรียนศรีเอ่ียมอนุสรณ์ 7) โรงเรียนเพ้ียนพินอนุสรณ์ 

3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ มี จ านวน 47 โรงเรียน โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขต
ต่างๆ ดังนี้   

 3.1 ส านักงานเขตบางเขน จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห์ 2) โรงเรียนบ้านคลองบัว 3) โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) 4) โรงเรียน
ประชาภิบาล 5) โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 

 3.2 ส านักงานเขตดอนเมือง จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1)  โรงเรียน         
วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) 2) โรงเรียนพหลโยธิน (พวงเจริญอุปถัมภ์) 3) โรงเรียนวัดเวฬุวนา
ราม (สินทรัพย์อนุสรณ์) 4) โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 5) โรงเรียนเปรมประชา           
6) โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา (ทุ่งสีกัน) 

 3.3 ส านักงานเขตจตุจักร จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดเสมียน
นารี 2) โรงเรียนวัดเทวสุนทร 3) โรงเรียนบ้านลาดพร้าว 4) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์
อุปถัมภ์) 5) โรงเรียนเสนานิคม 6) โรงเรียนประชานิเวศน์ 7) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 

 3.4 ส านักงานเขตลาดพร้าว จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนลอยสาย
อนุสรณ์ 2) โรงเรียนวัดลาดพร้าว 3) โรงเรียนเทพวิทยา 4) โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 5) โรงเรียนเพชร
ถนอม (คลองเสือน้อย) 6) โรงเรียนคลองทรงกระเทียม 

 3.5 ส านักงานเขตบางซื่อ จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดประดู่  
ธรรมาธิปัตย์ 2) โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส 3) โรงเรียนวัดสร้อยทอง 4) โรงเรียนวัดทองสุทธาราม  
5) โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม 6) โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง 7) โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม 

 3.6 ส านักงานเขตหลักสี่ จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดหลักสี่ 
(ทองใบ ทิวารี) 2) โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)  3) โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1        
4) โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2   5) โรงเรียนการเคหะท่าทราย 6) โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลี
อนุสรณ์) 
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 3.7 ส านักงานเขตสายไหม จ านวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนสายไหม 
2) โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 3) โรงเรียนออเงิน 4) โรงเรียน วัดหนองใหญ่ 5) โรงเรียนฤทธิ
ยะวรรณาลัย  6) โรงเรียนประชานุกูล 7) โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ 8) โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม
ธรรม 9) โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ 

4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก มี จ านวน 131 โรงเรียน โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงาน
เขตต่างๆ ดังนี้   

 4.1 ส านักงานเขตบางกะปิ จ านวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนไขศรี
ปราโมชอนุสรณ์ 2) โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น 3) โรงเรียนวัดเทพลีลา 4) โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง       
5) โรงเรียนล าสาลี (ราษฎร์บ ารุง) 6) โรงเรียนคลองกะจะ 7) โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ 8) โรงเรียน
สุเหร่าหัวหมากน้อย 9) โรงเรียนบ้านบางกะปิ 10) โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  11) โรงเรียนมัธยม  
บ้านบางกะปิ  

 4.2 ส านักงานเขตมีนบุรี  จ านวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนคลองสอง
ต้นนุ่น 2) โรงเรียนคลองสาม 3) โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ (คลองสี่) 4)  โรงเรียนบ้านเกาะ          
5) โรงเรียนบึงขวาง (มหาดไทยอุปถัมภ์) 6) โรงเรียนมีนบุรี 7) โรงเรียน วัดทองสัมฤทธิ์ 8) โรงเรียน 
วัดบ าเพ็ญเหนือ 9) โรงเรียนวัดแสนสุข 10) โรงเรียนวัดใหม่ล านกแขวก 11) โรงเรียนศาลาคู้           
12) โรงเรียนสุเหร่าบางชัน 13) โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 

 4.3 ส านักงานเขตลาดกระบัง จ านวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน     
วัดลาดกระบัง 2) โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา 3) โรงเรียนวัดสังฆราชา 4) โรงเรียนวัดบ ารุงรื่น 5) โรงเรียน
วัดพลมานีย์ 6) โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 7) โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา  8) โรงเรียนประสานสามัคคี      
(บ้านทับยาว) 9) โรงเรียนวัดบึงบัว 10) โรงเรียนวัดทิพพาวาส 11) โรงเรียนล าพะอง 12) โรงเรียน  
วัดราชโกษา 13) โรงเรียนวัดขุมทอง 14) โรงเรียนต าบลขุมทอง (ประชาอุทิศ) 15) โรงเรียนขุมทอง
(เพชรทองค าอุปถัมภ์) 16) โรงเรียนวัดลานบุญ 17) โรงเรียนวัดปากบึง 18) โรงเรียนสุเหร่าล านายโส 
19) โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) 20) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 

 4.4 ส านักงานเขตหนองจอก จ านวน 37 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน      
วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) 2) โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา 3) โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ 4) โรงเรียน  
ล าบุหรี่พวง 5) โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 6) โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง7) โรงเรียนสุเหร่าใหม่      
8) โรงเรียนสามแยกท่าไข่ 9) โรงเรียนหลวงแพ่ง (บ ารุงรัฐกิจ) 10) โรงเรียนนิลราษฎร์อุปถัมภ์      
11) โรงเรียนบ้านเจียรดับ 12) โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 13) โรงเรียนสุเหร่านาตับ 14) โรงเรียน
สุเหร่าอีรั้ว 15) โรงเรียนอิสลามล าไทร 16) โรงเรียนบ้านล าต้นกล้วย 17) โรงเรียนวัดพระยาปลา    
18) โรงเรียนวัดแสนเกษม 19) โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ 20) โรงเรียนวัดสามง่าม 21) โรงเรียน 
วัดสีชมพู 22) โรงเรียนล าเจดีย์ 23) โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า 24) โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ           
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25) โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด 26) โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางล า 27) โรงเรียนวัดใหม่ กระทุ่มล้ม 
28) โรงเรียน ผลลีรุ่งเรือง 29) โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง 30) โรงเรียนคลองสอง 31) โรงเรียน         
คารีอุปถัมภ์ 32) โรงเรียนสุเหร่าล าแขก 33) โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร 34) โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์            
35) โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 36) โรงเรียนวัดล าต้อยติ่ง 37) โรงเรียนล าผักชี 

 4.5 ส านักงานเขตบึงกุ่ม จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดบางเตย  
2) โรงเรียนประภาสวิทยา 3) โรงเรียนคลองล าเจียก 4) โรงเรียนวัดนวลจันทร์ 5) โรงเรียนวัดพิชัย    
6) โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 7) โรงเรียนพิชัยพัฒนา 8) โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์ 

 4.6 ส านักงานเขตประเวศ จ านวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดตะกล่ า 
2) โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 3) โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา 4) โรงเรียนคลองมะขามเทศ 5) โรงเรียน
สุเหร่าจระเข้ขบ 6) โรงเรียนสุเหร่าทางควาย 7) โรงเรียนสุเหร่าทับช้ าง 8) โรงเรียนสุเหร่าบึงหนอง
บอน 9) โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย 10) โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า 11) โรงเรียนคลองปักหลัก            
12) โรงเรียนงามมานะ (แผน-ทับอุทิศ) 13) โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ 14) โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 
15) โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ 16) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีย์อนุสรณ์ 

 4.7 ส านักงานเขตคันนายาว จ านวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนจินดา
บ ารุง 2) โรงเรียนคันนายาว 

 4.8 ส านักงานเขตสะพานสูง จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนสุเหร่า
ทับช้างคลองบน 2) โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 3) โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 4) โรงเรียน
สุเหร่า ซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) 5) โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว 6) โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล 

 4.9 ส านักงานเขตคลองสามวา จ านวน 18 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนกลาง
คลองสอง 2) โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 3) โรงเรียนบ้านแบนชะโด (เสียง วิฑูรชาติ อุปถัมภ์) 
4) โรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) 5) โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา            
6) โรงเรียนวัดคู้บอน 7) โรงเรียนวัดบัวแก้ว 8) โรงเรียนวัดแป้นทอง 9) โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์  
10) โรงเรียนวัดล ากะดาน 11) โรงเรียนวัดศรีสุก (แย้มเยื้อนอุปถัมภ์)  12) โรงเรียนวัดสุขใจ         
13) โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 14) โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร 15) โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ 16) โรงเรียน
สุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บ ารุง) 17) โรงเรียนสุเหร่าสามวา 18) โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ 

5. กลุ่มกรุงธนเหนือ มี จ านวน 91  โรงเรียน โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขต
ต่างๆ ดังนี้   

 5.1 ส านักงานเขตธนบุรี  จ านวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดประยุร
วงค์ 2) โรงเรียนวัดขุนจันทร์ 3) โรงเรียนวัดบุคคโล 4) โรงเรียน วัดดาวคนอง 5) โรงเรียน            
วัดกัลยาณมิตร 6) โรงเรียนวัดราชคฤห์ 7) โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 8) โรงเรียนวัดบางสะแกใน         
9) โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ 10) โรงเรียนวัดกันตทาราราม 11) โรงเรียนวัดโพธินิมิต 12) โรงเรียนวัดใหม่
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ยายนุ้ย 13) โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 14) โรงเรียนวัดราชวรินทร์ 15) โรงเรียนวัดบางสะแกนอก      
16) โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 17) โรงเรียนวัดบางน้ าชน 

 5.2 ส านักงานเขตคลองสาน  จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน         
วัดเศวตฉัตร 2) โรงเรียนวัดสุทธาราม 3) โรงเรียนวัดทองเพลง 4) โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ          
5) โรงเรียนวัดทองนพคุณ 6) โรงเรียนวัดพิชัยญาติ 7) โรงเรียนวัดสุวรรณ 8) โรงเรียนมัธยม          
วัดสุทธาราม 

 5.3 ส านักงานเขตบางกอกใหญ่  จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน     
วัดราชสิทธาราม 2) โรงเรียนวัดท่าพระ 3) โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี  4) โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์           
5) โรงเรียนวัดดีดวด 6) โรงเรียนวัดนาคกลาง 

 5.4 ส านักงานเขตบางกอกน้อย จ านวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน 
ดบางขุนนนท์ 2) โรงเรียนวัดวิเศษการ 3) โรงเรียนวัดเจ้าอาม 4) โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง 5) โรงเรียน   
วัดยางสุทธาราม 6) โรงเรียนวัดศรีสุดาราม 7) โรงเรียนวัดบางเสาธง 8) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม         
9) โรงเรียนวัดพระยาท า 10) โรงเรียนวัดมะลิ 11) โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก 12) โรงเรียนวัดอัมพวา 
13) โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 14) โรงเรียนวัดดุสิตาราม 15) โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม 

 5.5 ส านักงานเขตตลิ่งชัน จ านวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 
(สวัสดิ์ประชานุกูล) 2) โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา 3) โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 4) โรงเรียนฉิมพลี         
5) โรงเรียนวัดทอง (อุดมศิลปวิทยาคาร) 6) โรงเรียนวัดมะกอก 7) โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล)     
8) โรงเรียนวัดอินทราวาส 9) โรงเรียนวัดปากน้ าฝั่งเหนือ 10) โรงเรียนวัดประสาท 11) โรงเรียน     
วัดเกาะ 12) โรงเรียนวัดพิกุล 13) โรงเรียนวัดกระโจมทอง 14) โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน 15) โรงเรียน
วัดตลิ่งชัน 16) โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 

 5.6 ส านักงานเขตบางพลัด จ านวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนวัดอาวุธ
วิกสิตาราม 2) โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ 3) โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ 4) โรงเรียนวัดเทพากร 
(เลี่ยมมาตุทิศ) 5) โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี 6) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม 7) โรงเรียนวัดบางพลัด    
(ป.สุวณฺโณ) 8) โรงเรียนวัดคฤหบดี 9) โรงเรียนวัดรวก 10) โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส            
11) โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 

 5.7 ส านักงานเขตจอมทอง  จ านวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน       
วัดมงคลวราราม 2) โรงเรียนวัดนางนอง 3) โรงเรียนวัดศาลาครืน 4) โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 5) โรงเรียน
วัดสีสุก 6) โรงเรียนวัดบางประทุนนอก 7) โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว 8) โรงเรียนวัดนาคนิมิต 9) โรงเรียน
วัดบางขุนเทียนนอก 10) โรงเรียนวัดยายร่ม 11) โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 
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 5.8 ส านักงานเขตทวีวัฒนา  จ านวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนคลองต้น
ไทร (สุขล้อมอุทิศ) 2) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 3) โรงเรียนคลองบางพรหม 4) โรงเรียนคลองมหา
สวัสดิ์ 5) โรงเรียนวัดปุรณาวาส 6) โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม 7) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 

6. กลุ่มกรุงธนใต้ มี จ านวน 68  โรงเรียน โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขตต่างๆ 
ดังนี้   

 6.1 ส านักงานเขตภาษีเจริญ  จ านวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน      
วัดนิมมานรดี 2) โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 3) โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข า) 3) โรงเรียน   
วัดชัยฉิมพลี 4) โรงเรียนวัดโคนอน 5) โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย 6) โรงเรียนวัดโตนด 7) โรงเรียน     
วัดตะล่อม 8) โรงเรียนวัดก าแพง 9) โรงเรียนวัดทองศาลางาม 10) โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิต        
11) โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 12) โรงเรียนบางจาก 

 6.2 ส านักงานเขตหนองแขม  จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน       
วัดหนองแขม 2) โรงเรียนวัดอุดมรังสี 3) โรงเรียนประชาบ ารุง 4) โรงเรียนบ้านขุนประเทศ           
5) โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์  6) โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 

 6.3 ส านักงานเขตบางขุนเทียน  จ านวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน
หมู่บ้านเกาะโพธิ์ 2) โรงเรียนวัดหัวกระบือ 3) โรงเรียนราชมนตรี(ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 3) โรงเรียน       
วัดสะแกงาม 4) โรงเรียนวัดแสมด า 5) โรงเรียนแก้วข าทับอุปถัมภ์ 6) โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์      
7) โรงเรียน   วัดบางกระดี่ 8) โรงเรียนวัดก าแพง 9) โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา) 10) โรงเรียน
วัดท่าข้าม 11) โรงเรียนวัดบัวผัน 12) โรงเรียนวัดกก 13) โรงเรียนวัดประชาบ ารุง 14) โรงเรียนวัดเลา 
15) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 

 6.4 ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ  จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียน   
วัดบางปะกอก 2) โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 3) โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส  4) โรงเรียนวัดแจงร้อน    
5) โรงเรียนวัดสน 6) โรงเรียนวัดสารอด 

 6.5 ส านักงานเขตบางแค  จ านวน  12  โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบางแค 
(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 2) โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 3) โรงเรียนคลองหนองใหญ่ 4) โรงเรียนเพชร
เกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) 5) โรงเรียนวัดศาลาแดง 6) โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว)    
7) โรงเรียนบางเชือกหนัง 8) โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 9) โรงเรียนบางแคเหนือ 10) โรงเรียน
วัดม่วง       11) โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง (งามศิริวิทยาคาร) 12) โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

 6.6 ส านักงานเขตทุ่งครุ  จ านวน  8  โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนนาหลวง   
2) โรงเรียนสามัคคีบ ารุง 3) โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 4) โรงเรียนราษฎร์บูรณะ             
5) โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ) 6) โรงเรียนวัดทุ่งครุ 7) โรงเรียนคลองรางจาก 8) โรงเรียนชูสิน
ทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 
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 6.7 ส านักงานเขตบางบอน  จ านวน  9  โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้าน
นายเหรียญ 2) โรงเรียนบ้านนายผล (แม้นสุวรรณอุปถัมภ์) 3) โรงเรียนบ้านนายสี 4) โรงเรียน        
วัดบางบอน 5) โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ 6) โรงเรียนสถานีพรมแดน 7) โรงเรียนวัดนินสุขาราม         
8) โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 9โรงเรียนคงโครัดอุทิศ43 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
กุณฑรี  พิกุลแกม  ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการที่ส่ งผลต่อคุณภาพผู้ เรียน            

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปได้ดังนี้           
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2          
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครปฐมเขต 2  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   การบริการงานวิชาการโดยภาพรวมและ
การนิเทศการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยภาพรวมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา นครปฐม  เขต 2  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0144 

สิริจิต  หอจันทึก ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่ ได้มีการปฏิบัติงานด้านหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ การวางแผน การวัดผลและ
ประเมินผล การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการสอน วัสดุประกอบหลักสูตร  
สื่อการเรียนการสอน และงานห้องสมุด แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ คือ ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางเพ่ือก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน วางแผนโดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคลากร ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานในการวัดและประเมินผล จัดประชุม            
เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ใช้สื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ของการใช้ห้องสมุด ส าหรับกิจกรรมบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติ คือ        
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการวัดและประเมินผลให้ครูมีส่วนร่วมประเมินผลการนิเทศ ส ารวจความ

                                           
43 ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559 (ส านัก

เลขาธิการสภาการศึกษา: กรุงเทพฯ, 2559), 7. 
44 กุณฑรี พิกุลแกม, "การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต2" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 104. 
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ต้องการของผู้เรียนเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บันทึกผล  
การใช้สื่อการสอน และเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน45 

อังคณา  มาศเมฆ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้ เรียน         
ในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นท่ี 5 สรุปได้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน
ในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์คล้อย
ตามกัน ซึ่งการบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด และ
การบริหารงานวิชาการสัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียนด้านการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์น้อย
ที่สุด46 

ศิริพงษ์  กลั่นไพฑูรย์  ได้ท าวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในอ าเภอโคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี  เขต 2 พบว่า               
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน    
ในอ าเภอโคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี  เขต 2 โดยภาพรวมพบว่า                
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์      
การเรียนการสอน นอกนั้นมีความพึงใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านหลักสูตรและการน าหลักสู ตรไปใช้    
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ด้านการวัดและประเมินผล ด้านแหล่งการเรียนรู้ ด้านการแนะแนว ด้านการนิเทศ
การศึกษา ตามล าดับ 2) ครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน      
ในอ าเภอโคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่1 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็ไม่พบความแตกต่างกันในทุกด้าน   
3) ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอ
โคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน         

                                           
45 สิริจิต หอจันทึก, "การบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่" 

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), 68. 
46 อังคณา มาศเมฆ, "การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่น 5" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 110. 
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ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการแนะแนว มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง47 

วสันต์  ปรีดานันท์  ได้ศึกษาการบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า       
อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย จากมากไปน้อย คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้       
การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้  และการแนะแนวการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย คือ การประสานความมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ        
แก่ชุมชน48 

สมคิด มานะคิด ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน        
ในทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี พบว่า โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ผู้บริหารมีบทบาท
หน้าที่ในการบริหารจัดการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานที่ชัดเจน49 

พระมหาอภิลักษณ์  จักรแก้ว ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 สรุปได้
ดังนี้ การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ การวางแผนงานวิชาการ การบริหารหลักสูตร การพัฒนาและ
ส่งเสริมงานด้านวิชาการ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ 

                                           
47 ศิริพงษ ์กลั่นไพฑูรย์, "ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน

อ าเภอโคกเจริญ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2" (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2552), 90. 

48 วสันต์ ปรีดานันท์, "การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 93. 

49 สมคิด มานะคิด, "การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี" (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา
ชูปถัมป,์ 2553), 59. 
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การจัดการเรียนรู้และการจัดสื่อการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มที่ 1 โดยภาพรวม
และรายด้านจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบโดยการจ าแนก
ตามอายุการก่อตั้งของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยโรงเรียนที่มีอายุการก่อตั้งตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป มีการบริหารงานวิชาการ    
ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการ การจัดสื่อ
การเรียนรู้ มากกว่าโรงเรียนที่มีอายุการก่อตั้ง ตั้งแต่ 5 – 10 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.550 

วิภา  ทองหง า  ได้ศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย      
6 องค์ประกอบ  คือ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน     
3)  การนิเทศการศึกษา  4) การแนะแนวการศึกษา 5) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ                
6) สื่อการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยที่     การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษา  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยส่งผลผ่านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนผลการยืนยันรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ มีความเป็นไปได้ 
ความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับทฤษฏีและกรอบแนวคิดการวิจัย51 

สุชีรา จันทพรม ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้น าเชิงรุกของผู้บริหาร      
ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร สรุปได้ดังนี้ 
การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้น าเชิงรุกของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร จ าแนกตามบุคลิกภาพของผู้บริหารและ

                                           
50 พระมหาอภิลักษณ์ จักรแก้ว, "การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 1" (มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ, 2553), 
105. 

51 วิภา ทองหง า, "รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร" 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 195-96. 
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ระดับการจัดการศึกษา พบว่า คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร 
จ าแนกตามบุคลิกภาพของผู้บริหาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.552 

ประวิตา  มีเปี่ยมสมบูรณ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม สรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยที่มีผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน และ      
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ปัจจัยแต่ละด้าน มีความสัมพันธ์กับมาก 
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม ในทุกปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านผู้
ผู้ปกครอง ปัจจัยด้านทรัพยากร ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และปัจจัยด้าน
ชุมชน โดยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.553 

สิริกร  ทิติยวงษ์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาพรวม    
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการบริหารแบบร่วมเป็นกรรมการบริหาร
ระดับกลาง แบบปรึกษาหารือ และแบบให้ข้อเสนอแนะส่งผลต่อ การบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.554 

สุรพล  พิมพ์สอน ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สรุปได้ดังนี้  สภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในภาพรวมสถานศึกษามีการพัฒนา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการพัฒนา ด้านที่มี  
การพัฒนามากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ    
การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนพบว่า ปัจจัยภายในภาพรวมเกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา        

                                           
52 สุชีรา จันทพรม, "การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้น าเชิงรุกของผู้บริหารที่มีผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), 112. 
53 ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนปรพ

ถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม" (มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 95. 
54 สิริกร ทิติยวงษ์, "การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร" (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 156. 
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เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านรูปแบบบริหาร
จัดการองค์กร55 

สุทธิลักษณ์  ผูกพัน ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ การบริหาร
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ เมื่อจ าแนกตามต าแหน่งพบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และเมื่อจ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียนพบว่า ในภาพรวมพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้ 
ด้านการวัดผลประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนว ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาการ 
มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เช่นกัน56 

 

                                           
55 สุรพล พิมพ์สอน, "กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41" (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 62. 
56 สุทธิลักษณ์ ผูกพันธ์, "การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4" (วิทยาลัยนครราชสีมา, 2558), 72. 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
สปิริโต (Spirito) ได้ท าการวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริหารในฐานะผู้บริหารทางวิชาการ            

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแคลฟิอร์เนียที่มีผลต่อความส าเร็จทางวิชาการของนักเรียน ได้ผลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งวา่ 
การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารการศึกษา มีความส าคัญต่อความส าเร็จทางวิชาการของนักเรียน57  

เฮดม ลาร์เซน และมาร์คูลิดส์ (Heck, Larsen, and Marcoulides) ได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความถูกต้องของรูปแบบเชิงเหตุผล โดยมีความมุ่งหมายที่จะทดสอบ
เกี่ยวกับทฤษฎีกับรูปแบบเชิงเหตุผลที่ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่ใช้พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ จะสามารถมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากท่ีได้มีการควบคุมตัวแปรด้านบริบทแล้ว ตัวอย่าง ประกอบด้วย ครู 
จ านวน 32 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 56 คน จาก 56 โรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยยืนยันว่า พฤติกรรม
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนจริง58 

แพนทีไลดส์ (Pantelides) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการ       
ของผู้บริหารกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีองค์ประกอบใดของพฤติกรรมความเป็น
ผู้น าทางวิชการของผู้บริหารโรงเรียนที่สามาถอธิบายความแปรปรวนคะแนนผลสัมฤทธิ์ได้59  

แอธ (Agthe) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนและครู       
ในด้านวิชาการผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารโรงเรียนและครูยอมรับว่างานปรับปรุงการสอน 
ต้องจัดท าเป็นคณะโดยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน 2) ผู้บริหารโรงเรียนท าหน้าที่บริหาร
มากกว่าท าหน้าที่นิเทศการเรียนการสอน 3) ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นว่าโครงการสอน  
ของอ าเภอมีอิทธิพลต่อการจัดหลักสูตรในโรงเรียน 4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลง

                                           
57 R.P. Spirito, "Instructional Leadership Behaviors of Principals in Middle 

School in California and the Impact of Their Implementation on Academic 

Achievement " (1990), 3986 – A. 
58 Ronaid H  Heck and other, "Instructional Leadership and School 

Achievement: Validation of Causal Model," Educational Administration Quarterly 26, 
no. 2 (1990): 95. 

59 Pantelies Judy R, "An Exploration of the Relationship between Specific 

Instructional Leadership Behaviors of Elementary Principals and Student 

Achievement," Dissertation Abstracts International  (1991): 503. 
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บทบาทผู้บริหารโรงเรียนจากการเป็นผู้ประสานงานเป็นคณะมากขึ้น 5) มีการศึกษาทฤษฎีต่างๆ   
เพ่ือแสวงหาวิธิแบบวิทยาศาสตร์ เพ่ือบริหารและพัฒนาหลักสูตร60  

บัก (Bugg) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอิลลินอยซ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิผลของคณะกรรมการการศึกษาของรัฐในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
แผน ที่ใช้เป็นตัวกระตุ้นการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในโรงเรียนมัธยมปลาย
ของรัฐการศึกษาครั้งนี้เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตที่โรงเรียนสองแห่งใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง  ผลการวิจัยพบว่า การประกัน
คุณภาพมีผลดีต่อแผนการสอนในโรงเรียนทั้งสองแห่ง ก่อนที่จะมีการน าการประกันคุณภาพและแผนพัฒนามาใช้
โรงเรียนทั้งสองแห่งยังไม่ได้ใช้ระเบียบโครงสร้างในการปรับปรุงโรงเรียน ถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพจะประสบ
ความส าเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุง แต่ยังเป็นที่ถกเถียงว่าสิ่งแวดล้อมบางประการอาจท าให้โรงเรียนไม่สามารถ
ค้นหาปัญหาที่แท้จริงได้ โรงเรียนในชนบทสามารถใช้กระบวนการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการพัฒนา
โครงสร้างการจัดระเบียบของโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนในเมืองไม่สามารถท าตามกระบวนการได้ส าเร็จ นอกจากนี้โครง
ร่างของการประกันคุณภาพสามารถช่วยโรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรม การปรับปรุงโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็
ดีการขาดตัวแปรบางตัว เช่น ภาวะผู้น า ทรัพยากรทางการเงิน ท าให้กระบวนการไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย61 

ฟราย เคทเทอริดจ์ และมาร์แชล (Fay, Ketteridge, and Marshall) ได้ให้ความหมายของการบริหารงาน
วิชาการไว้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการ หมายถึงการด าเนินกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วยงานหลายๆ
งาน เช่น หลักสูตรการจัดแผนการเรียน การจัดครูเข้าสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครูด้านวิชาการ การ
นิเทศการสอน เป็นต้น62 

ซานเทียโก  วาร์กัส (Santiago-Vargas) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้
และความสัมพันธ์กันของผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน  พบว่าผู้บริหารงาน

                                           
60 R.R.  Agthe, "The Elementary Principals Their Own and Teachers Role 

Curriculum Decision Making," ibid.41 (1998): 3076-77 A. 
61 Andrew Bugg, "Quality Assurance and Improvement Planning in Illinois 

High School" (Illinois University, 2000), 74. 
62 Heather, Ketteridge, and Marshall, A Handbook for Teaching and Learning in 

Higher Education: Enhancing Academic Practice. 3rd (New York : Taylor & Francis, 2009), 
68. 
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วิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียนมีส่ วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย         
แต่ปัญหาของการท างานร่วมกันก็คือการขาดความร่วมมือและประสานงานกันในการตัดสินใจ      
หรือ  การวางนโยบายต่างๆ  ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนานักเรียน  ดังนั้นในการปฏิบัติงานทั้ง    
สองฝ่ายจึงควรร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน63 

เกลน รอสส์ (Glenn Ross) ได้ศึกษาความเข้มแข็งและความอ่อนแอของการพัฒนา
หลักสูตร ด้านการวางแผนหลักสูตร เรื่องเนื้อหาและการประเมินหลักสูตร พบว่า นักพัฒนาหลักสูตร
ต้องการให้มีความสัมพันธ์อันดีกับท้องถิ่น เน้นความส าคัญเรื่องกระบวนการเรียนรู้ การวางแผน
หลักสูตร เทคนิคการประเมินหลักสูตร64 

บาร์เน็ทท์ (Barnett)  ได้ศึกษาถึงความคิดของการบริหารงานวิชาการ พบว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ ข้อมูลรายบุคคล 
ในระดับลึกจะถูกน าไปรวบรวมที่ส านักงานบริหารวิชาการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ท าให้มีความตั้งใจและร่วมมือในการท างาน65 

 
สรุป 

จากการศึกษาค้นเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สรุป 
ได้ว่า การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่ งและจัดว่าเป็นงานหลักในการจัดการศึกษา          
ของสถาบันการศึกษา เนื่องจากงานวิชาการจะประกอบไปด้วย การวางแผนงานวิชาการ การบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา การบริหารการจัดการเรียนรู้  การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน       
การวัดผลประเมินผลการเรียน  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นการพัฒนา

                                           
63 Mayra E.  Santiago-Vargas, "The Relationship of Mental Models to 

Learning and Partnerships between Academic and Student Affairs Deans in Puerto 
Rican Undergraduate Education" (Walden University, 2010), 45. 

64 Glenn J. Ross, "Curriculum Deverlopment in Junior/Community College. The 
“State-of-the-Art” as View by the Arcade Affaice Office,"  accessed November 12, 2016. 
available from : http//Ericae.Net/ericelb/ED/88710. html. 

65  Ronald Barnett, "The Ideal of Academic Administration 2006,"  accessed 
November 12, 2018. available from: http//intersciencewiley.com/doi/10.1111/j.1467-
9752.1993.tb00654.x/abstract. 
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สติปัญญา ความรู้ ความสามารถของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น การบริหารงานวิชาการ
จึงส่งผลอย่างยิ่ งต่อคุณภาพผู้ เรียน  มาตรฐานการศึกษาจึงถูกก าหนดให้เป็นเป้าหมายหลัก            
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ทั้งในเชิงปัจจัยกระบวนการ และผลผลิต 

นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งประกอบด้วย 6 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน 
มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ  มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต      
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน     
กลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) คุณภาพผู้ เรียนในโรงเรียน กลุ่มกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกับคุณภาพผู้เรียน     
ในโรงเรียน กลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) ใช้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit 
of analysis) ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือครูวิชาการ 
และครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานตามแนวคิดของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน     
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิจัยดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัย     
จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการเป็น 3  ขั้นตอนดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการศึกษาจากเอกสาร ต าราต่างๆ รายงาน
ประจ าปี ข้อมูล สถิติ วิทยานิพนธ์ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าโครงร่างงานวิจัยและด าเนินการ
จัดสร้างเครื่องมือ แล้วเสนอโครงร่างต่อภาควิชาเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นการจัดสร้างเครื่องมือพร้อมทั้งทดสอบและปรับปรุง
คุณภาพของเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยวิธีการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และ
ตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของเครื่องมือ แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร     
ที่ก าหนดไว้  ในระเบียบวิธีวิจัย แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และ    
แปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัย
น าเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง
ตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  เสนอ      
ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย   ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบ    

วิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     
ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้
ในการวิจัย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
แผนแบบการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเดียวศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลองทดลอง (the one shot ,        
non-experimental case study design) ซึ่งแสดงได้ด้วยแผนภูมิ (diagram) ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ  R หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 
ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้      
ที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 70  โรงเรียน 
 
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
จ านวน  59 โรงเรียน ซึ่งได้จากการเปิดตารางประมาณการขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 

 
 

O 

 
 

R    X 
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(Krejcie and Morgan)66 และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและกระจาย  ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งประเภท (stratified random sampling) โดยแบ่งโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนออกเป็น      
3 ขนาด คือ โรงเรียนขนาดเล็กที่จ านวนนักเรียนไม่เกิน 400 คน โรงเรียนขนาดกลางที่จ านวน
นักเรียนไม่เกิน 800 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ที่จ านวนนักเรียนไม่เกิน 1,200 คน  
 
ผู้ให้ข้อมูล  

ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ดังนี้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือครูวิชาการ จ านวน 2 คน และครูผู้สอน จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 236 คน 
ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างแยกตามขนาดของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มกรุงธนใต้ 

ขนาด
โรงเรียน 

ประชากร 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา/         

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/      
ครูฝ่ายวิชาการ 

ครูผู้สอน รวม 

เล็ก 19 16 34 34 68 

กลาง 18 15 28 28 56 
ใหญ่ 33 28 56 56 112 

รวม 70 59 118 118 236 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้ 

                                           
66 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, "Determining Sample Size for 

Research Activities," Journal for Education and Psychological Measurement, no. 3 
(Novermber 1970): 608. 
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1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการท างาน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนและคุณภาพ
ผู้เรียน ดังนี้  

2.1 ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนตาม
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (Xtot) ดังนี้  

2.1.1 การวางแผนงานวิชาการ(X1) หมายถึง การวางแผนงานวิชาการเป็นการ
รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ นักเรียน บุคลากร จัดท าแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวกับงานวิชาการ โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ
เพ่ือประกอบการวางแผนตัดสินใจก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท า
แผนการวิชาการซึ่งจะเป็นตัวก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

2.1.2 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (X2) หมายถึง การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายบริหาร 
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งมีการด าเนินการใน 2 ส่วน คือ การด าเนินการระดับสถานศึกษา 
ด าเนินการโดยองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ และการด าเนินการระดับชั้นเรียน ด าเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคน
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1.3 การบริหารการจัดการเรียนรู้ (X3) หมายถึง กระบวนการส าคัญในการน า
หลักสูตรสู่การพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การบริหารการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การจัดการ
ศึกษาพิเศษ 

2.1.4 การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (X4) กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้การ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่างๆ ในโรงเรียนด าเนินปอย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศ
ภายในเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนร่มมือกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและ       
การปฏิบัติงานต่างๆ 

2.1.5 การวัดผลประเมินผลการเรียน (X5) หมายถึง การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้มีจุดมุ่งหมายพ้ืนฐาน 2 ประการ ได้แก่ การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการวัด
ประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
ได้ก าหนด ทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ 

2.1.6 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ (X6) หมายถึง      
การสร้าง พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี โรงเรียนจัดท าเองหรือรวมกลุ่มจัดท า พัฒนาครู         
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ให้มีความรู้ความสามารถในชีวิต ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่และการบริหารจัดการและการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้โดยก าหนดเป็นนโยบายและน าสู่แผนการพัฒนา 

2.1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X7) หมายถึง การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน มุ่งหวังเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเน้นการศึกษาค้นคว้า
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้        
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝึก วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1.8  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ (X8) 
หมายถึง การบริหารและการจัดการศึกษาในรูปขององค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการทั้งระดับ
ส่วนกลางและระดับท้องถิ่น  ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการและการจัดการศึกษา  
ในรูปแบบคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทน
ทางศาสนา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ  และก าหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.1.9 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษากับงานวิชาการ (X9) หมายถึง ระบบ
การประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

2.2 ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพ 
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียน รวม 6 มาตรฐาน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

2.2.1 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัย  
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม          
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่า 
ในศิลปะอันงดงาม ความไพเราะน่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน 
สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการได้ตามวัย 

2.2.2 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเอ้ือ
อาทรต่อผู้อ่ืน กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
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เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ
เป็นคนดีของสังคม 

2.2.3 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม   
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ ระหว่าง
กัน และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

2.2.4 มาตรฐานที่  4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ          
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ และคิดได้ตลอดแนว มีการจัดระเบียบความคิด ใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิด 
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอ
วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์และตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

2.2.5 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร หมายถึง 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด รวมทั้ง
มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.2.6 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต หมายถึง ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็น
ระบบ โดยมีการวางแผนการท างานด าเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการ
ตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ จนงานที่ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ         
ในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอก
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) 
เป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ประสบการณ์ในการท างาน มีลักษณะ     
เป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค่าตอบไว้ให้ (force choice)  
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้น า
แนวทางในการบริหารงานวิชาการของหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร       
เป็นแบบสอบถาม 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน ด้านคุณภาพผู้ เรียน          
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบสอบถาม 

ในตอนที่ 2 และ 3 ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ ลิเคิร์ท 
(Likert’s rating scales)67 และได้ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน  

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ มาก มีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 4 คะแนน  

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน  

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ น้อย มีค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 2 คะแนน  

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ น้อยที่สุด มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย       

ขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วน าผลการศึกษามาปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือสร้าง     
ข้อค าถาม  

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content Validity) ของแบบสอบถาม 
โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงเชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา           
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และปรับแก้ไขตาม ขอเสนอแนะโดยใช้เทคนิค  IOC (Index of Item 
Objective Congruence) อยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 

                                           
67 Rensis  Liker, New Pattert of Management (New York: McGraw – Hill, 

1961), 74. 
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ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือครูฝ่ายวิชาการ และครู ในสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 8 แห่ง สถานศึกษาละ 4 คน รวมเป็น 32 คน  

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาความเชื่อมั่น ( reliability) 

ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (∝ coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach)68 ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.987 

ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน  ดังนี้  
1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านหัวหน้าภาค

วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  

2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส่งไปรษณีย์      
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อได้รับข้อมูลกลับคืนมา ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมารวบรวมแล้วจัดท าข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

1. พิจารณาตรวจแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์  
2. ลงรหัสในแบบสอบถามและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย

โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
สถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัย  

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ศึกษาและข้อค าถามที่
ต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)  

                                           
68 Lee J. Cronbach, Essentials of Phychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
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2. การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  

การพิจารณาขอบเขตค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 

เพ่ือใช้ในการแปลความหมายข้อมูลจากการค านวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูลแล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต (  )มาแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ ( Best )69 โดยแบ่งเกณฑ์ค่ามัชฌิมเลขคณิต( ) ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  4.50 - 5.00  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน  

อยู่ในระดับ มากที่สุด  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  3.50 - 4.49  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน  

อยู่ในระดับ มาก  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  2.50 - 3.49  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน  

อยู่ในระดับ ปานกลาง  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.50 - 2.49  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน  

อยู่ในระดับ น้อย  
ค่ามัชฌิมเลขคณิต  1.00 - 1.49  หมายถึง  การบริหารงานวิชาการหรือคุณภาพผู้เรียน 

อยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน ของ

โรงเรียนกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สัน    
( Pearson’s product-Moment correlation coefficient )70 ซึ่งใช้เกณฑ์ดังนี้ 

 
 0.00 – 0.29  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย 
 0.30 – 0.69  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับกลาง 
 0.70 – 1.00  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 

  

                                           
69 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice Hall Inc., 1970), 190. 
70 บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 5 

(กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย, 2553). 
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สรุป 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 2)คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้      
3)ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกับคุณภาพผู้ เรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)       
ใช้สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ จ านวน 59 โรงเรียน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit  of 
analysis ) ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือครูวิชาการ จ านวน  
2 คน และครูผู้สอน จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 236 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับ     
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนตามแนวคิด ของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ใน    
การวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต 

(arithmetic mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์  ของเพียร์สัน ( Pearson’s product-Moment correlation coefficient )  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน

การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
59 โรงเรียน มีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ        
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 2 คน และครู จ านวน 2 คน 
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จ านวน  236  คน ผู้วิจัย ได้รับแบบสอบถามคืน  จ านวน  208 ฉบับ  จากสถานศึกษา   
52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.14  เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล  จ าแนกออกเป็น 4 ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    

กลุ่มกรุงธนใต้  
ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพ

ผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้   
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

การวิเคราะห์สภาพข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้ใช้การแจกแจงความถี่ 
(frequency )  และร้อยละ (percentage)   ซึ่งปรากฎผลดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ท างาน 

สภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ    
 ชาย 

หญิง 
67 
141 

32.21 
67.79 

รวม 208 100.00 

 2.อายุ  
21 – 30  ปี 

 
 23 

 
11.06 

 31 – 40  ปี 
41 – 50  ปี 
51  ปีขึ้นไป 

53 
56 
76 

25.48 
26.92 
36.54 

รวม 208 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
           ปริญญาตร ี

 
42 

 
20.19 

 ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

166 
  0 

79.81 
0.00 

รวม 208 100.00 

4. ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน   
 ผู้บริหาร(ผู้อ านวยการสถานศึกษา,รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา,ครูวิชาการ) 
คร ู

 
104 
104 

 
50.00 
50.00 

รวม 208 100.00 
5. ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน   
 ไม่เกิน  5 ปี 

6 – 10    ปี 
11 – 15  ปี 
16  ปีขึ้นไป 

26 
58 
83 
41 

12.50 
27.88 
39.90 
19.72 

รวม 208 100.00 
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จากตารางที่  5  พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 141 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.79 ส าหรับอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 ขึ้นไป จ านวน 76 คน     
คิดเป็นร้อยละ 36.54 รองลงมาคือมีอายุ 41 - 50 จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92  ทั้งนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 79.81 
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.19 ส าหรับต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น ผู้บริหาร(ผู้อ านวยการสถานศึกษา,รองผู้อ านวยการสถานศึกษา,ครูวิชาการ) 
จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ครู จ านวน 104 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.00 ซึ่งมีประสบการณ์ในการ
ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 11 - 15 มากที่สุด จ านวน 83 คน คิดเป็น ร้อยละ 39.90 และล าดับที่น้อยที่สุด  
มีประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร        
กลุ่มกรุงธนใต้ เพือ่ตอบค าถามการวิจัยข้อที่ 1 โดยวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการทั้ง 9 งาน คือ 1) การ
วางแผนงานวิชาการ 2) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 3) การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4) การ
นิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 5) การวัดผลประเมินผลการเรียน 6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 9) การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ  ผู้วิจัย

วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ าแนกโดยภาพรวมและ
รายด้าน ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ เบสท์ ( Best )  ดังตารางที่  6 ดังนี้  
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ตารางที่ 6 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  โดยภาพรวม 
                   (n = 52) 

การบริหารงานวิชาการ   S.D. ระดับ 

1.การวางแผนงานวิชาการ  4.44 0.62 มาก 
2.การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 4.48 0.56 มาก 

3.การบริหารการจัดการเรียนรู้ 4.26 0.52 มาก 

4.การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 4.54 0.61 มากที่สุด 
5.การวัดผลประเมินผลการเรียน 4.57 0.53 มากที่สุด 

6.การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ 4.43 0.60 มาก 
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.32 0.76 มาก 

8.การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการ 4.17 0.88 มาก 

9.การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ 4.33 0.71 มาก 
รวม 4.39 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

(Xtot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.39, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ

มากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปน้อย คือ การวัดผลประเมินผลการเรียน     

(  = 4.57, S.D. = 0.53) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (  = 4.54, S.D. = 0.61) การบริหาร

จัดการหลักสูตรสถานศึกษา และอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไป

น้อย คือ (  = 4.48, S.D. = 0.56) การวางแผนงานวิชาการ (  = 4.44, S.D. = 0.62) การพัฒนาสื่อ  

นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ (  = 4.43, S.D. = 0.60) การประกันคุณภาพการศึกษากับงาน

วิชาการ (  = 4.33, S.D. = 0.71) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  = 4.32, S.D. = 0.76) 

การบริหารการจัดการเรียนรู้ (  = 4.26, S.D. = 0.52) การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็ง ทางวิชาการ (  = 4.17, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 
0.52 – 0.88 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน  
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การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ผู้วิจัย

วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) 
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ตั้งแต่ตารางที่ 7 – 15 
ประกอบค าอธิบายแต่ละตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
 (n = 52) 

การวางแผนงานวิชาการ   S.D. ระดับ 
1.โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
นักเรียน บุคลากร 

4.39 0.82 มาก 

2.โรงเรียนจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับงานวิชาการ 4.41 0.68 มาก 

3.โรงเรียนจัดท าสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจก าหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.35 0.74 มาก 

4.โรงเรียนมีการจัดท าแผนงานวิชาการเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม 4.60 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.62 มาก 
 

จากตารางที่  7  พบว่า  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  

ด้านการวางแผนงานวิชาการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.44, S.D. = 0.62)  เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือโรงเรียนมีการจัดท าแผนงานวิชาการเพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม                   

(  =  4.60, S.D. = 0.61) และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหา

น้อย ได้ดังนี้คือ โรงเรียนจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ (  =  4.41,       

S.D. = 0.68)  โรงเรียนจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานวิชาการ (  =  4.39, S.D. = 0.82) 
และโรงเรียนจัดท าสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (  = 4.35, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.82 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 8 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

 (n = 52) 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   S.D. ระดับ 
1.หลักสูตรมีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร 
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน  

4.38 0.77 มาก 

2.โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 4.52 0.72 มากที่สุด 

3.ครูผู้สอนมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารประกอบ หรือ
วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.46 0.69 มาก 

4.ครูผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.50 0.57 มากที่สุด 

5.โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ผู้เรียน  และความต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน 

4.52 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.56 มาก 

 
จากตารางที่ 8 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =  4.48, S.D. = 0.56)  

เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี้คือ โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการ          

ของผู้ปกครอง ชุมชน (  = 4.52, S.D. = 0.64) โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร (  =  4.52, S.D. = 0.72) และครูผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา (  =  4.50, S.D. = 0.57) และ    

อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ ครูผู้สอนมี
การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เอกสารประกอบ หรือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    

(  = 4.46, S.D.= 0.69) และหลักสูตรมีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน 

ผู้ปกครอง ชุมชน (  =  4.38, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง      
0.57 – 0.77 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 9 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ 

 (n = 52) 

การบริหารการจัดการเรียนรู้   S.D. ระดับ 
1.โรงเรียนมีกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

4.67 0.55 มากที่สุด 

2.โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.64 0.59 มากที่สุด 

3.โรงเรียนมีการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาระ 4.65 0.55 มากที่สุด 

4.โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4.50 0.67 มากที่สุด 
5.โรงเรียนมีการเรียนการสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่ต้องได้พัฒนาเป็น
พิเศษ 

4.49 0.64 มาก 

6.โรงเรียนมีการจัดการพิเศษแก่เด็กเรียนร่วม 2.63 1.69 ปานกลาง 

รวม 4.26 0.52 มาก 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้   

ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =  4.26, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณา

รายข้อ  อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ 

โรงเรียน     มีกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (  =  4.67, 

S.D. = 0.55)  โรงเรียนมีการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาระ (  =  4.65, S.D. = 0.55) 

และโรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (  =  4.50, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับ

มาก 1 ข้อ คือ โรงเรียนมีการเรียนการสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่ต้องได้พัฒนาเป็นพิเศษ (  =  4.49,     

S.D. = 0.64) อยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ โรงเรียนมีการจัดการพิเศษแก่เด็กเรียนร่วม (  =  2.63, 
S.D. = 1.69) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.55 – 1.69 แสดงว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 10 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ด้านการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียน 

 (n = 52) 

ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน   S.D. ระดับ 

1.โรงเรียนมีการวางแผนหรือโครงการนิเทศภายในโรงเรียนที่ชัดเจน 4.37 0.99 มาก 
2.โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการนิเทศ
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

4.62 0.66 มากที่สุด 

3.โรงเรียนมีการจัดการนิเทศให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน 

4.55 0.68 มากที่สุด 

4.ครูปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ 4.55 0.68 มากที่สุด 

5.โรงเรียนมีการนิเทศงานวิชาการเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

4.63 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.61 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54,  S.D. = 0.61)      

เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อโดยเรียงล าดับ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อย 

ได้ดังนี้คือ โรงเรียนมีการนิเทศงานวิชาการเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (  = 4.63,   
S.D. = 0.59)  โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการนิเทศของโรงเรี ยน      

อย่างชัดเจน (  = 4.62, S.D. = 0.66) โรงเรียนมีการจัดการนิเทศให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียน (  = 4.55, S.D. = 0.68) และครูปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับ

การนิเทศ (  =  4.55, S.D. = 0.68) และอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ โรงเรียนมีการวางแผนหรือ

โครงการนิเทศภายในโรงเรียนที่ชัดเจน (  = 4.37, S.D. = 0.99) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าอยู่ระหว่าง 0.59 – 0.99 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 11 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน 

 (n = 52) 

การวัดผลประเมินผลการเรียน   S.D. ระดับ 
1.โรงเรียนมีคณะกรรมการด้านการวัดผลและประเมินผล 4.57 0.63 มากที่สุด 

2.โรงเรียนมีระเบียบการวัดผลการประเมินผลผู้เรียน     4.61 0.55 มากที่สุด 
3.ครูมีการวัดผลประเมินผลตรงตามหลักสูตรและตรงตามตัวชี้วัด 4.54 0.56 มากที่สุด 

4.โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร 4.55 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.53 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  11  พบว่า  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.57, S.D. = 0.53)     

เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไป  

หาน้อย ได้ดังนี้คือ โรงเรียนมีระเบียบการวัดผลการประเมินผลผู้เรียน (   = 4.61, S.D. = 0.55)  

โรงเรียนมีคณะกรรมการด้านการวัดผลและประเมินผล (  = 4.57, S.D. = 0.63) โรงเรียนมีการ

ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร (  = 4.55, S.D. = 0.63) และครูมีการวัดผลประเมินผล

ตรงตามหลักสูตรและตรงตามตัวชี้วัด (  = 4.54, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พบว่าอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.63 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 12 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ด้านการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  
เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ 

 (n = 52) 

การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้   S.D. ระดับ 

1.โรงเรียนมีการสร้าง พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.57 0.63 มากที่สุด 

2.โรงเรียนมีการจัดอบรม พัฒนา ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ
ในผลิตสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.28 0.82 มาก 

3.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการสร้างและพัฒนา
สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

4.30 0.75 มาก 

4.โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยก าหนด
เป็นนโยบายและน าสู่แผนการพัฒนาของโรงเรียน 

4.46 0.73 มาก 

5.โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นมา 

4.52 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.60 มาก 
 
จากตารางที่  12  พบว่า  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.43,     

S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) 
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ โรงเรียนมีการสร้าง พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง

เรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน (  = 4.57, S.D. = 0.63) โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุน

ให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นมา (   = 4.52, S.D. = 0.63) และอยู่ใน

ระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยก าหนดเป็นนโยบายและน าสู่แผนการพัฒนาของโรงเรียน          

(  = 4.46, S.D. = 0.73)  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (  = 4.30, S.D. = 0.75) และ โรงเรียนมีการจัดอบรม พัฒนา 
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในผลิตสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน        

(  = 4.28, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.63 – 0.82 แสดงว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 13 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 (n = 52) 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   S.D. ระดับ 

1.ผู้บริหารสร้างความตระหนักในความส าคัญของการท าวิจัยในชั้น
เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน  เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

4.55 0.81 มากที่สุด 

2.ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนด เกณฑ์และทิศทางในการท าวิจัยใน
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.41 0.79 มาก 

3.โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

4.36 0.82 มาก 

4.โรงเรียนมีการติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 

4.36 0.85 มาก 

5.โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูต่อ
สาธารณชน 

3.89 1.00 มาก 

รวม 4.32 0.76 มาก 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32, S.D. = 0.76)          
เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารสร้างความตระหนักในความส าคัญของการ   

ท าวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน (  = 4.55,              

S.D. = 0.81) และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อย    
ได้ดังนี้คือ ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนด เกณฑ์และทิศทางในการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (  =  4.41, S.D. = 0.79) โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาหรือพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ (  =  4.36,  S.D. =0.82) โรงเรียนมีการติดตาม 

ดูแลให้ความช่วยเหลือและแนะน าครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน (  =  4.36, S.D. = 0.85) และโรงเรียน    

มีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูต่อสาธารณชน (  =  3.89, S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.79 – 1.00 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อย  
ตามกัน 
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ตารางที่ 14 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 (n = 52) 

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 

  S.D. ระดับ 

1.โรงเรียนมีองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการคอยให้ค าปรึกษา
แนะน าในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.03 0.95 มาก 

2.ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนทางศาสนา  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้ทรงครูวุฒิ  
เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษา   

4.31 0.99 มาก 

3.โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
หลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับโรงเรียน 

4.13 0.98 มาก 

4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4.19 0.83 มาก 

รวม 4.17 0.88 มาก 

 
จากตารางที่  14  พบว่า  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    

(  = 4.17, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข

คณิต ( ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนทางศาสนา 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงครูวุฒิ เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษา  

(  = 4.31, S.D. = 0.99) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา (  = 4.19, S.D. = 0.83)  โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับโรงเรียน (  = 4.13, S.D. = 0.98) และ
โรงเรียนมีองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการคอยให้ค าปรึกษาแนะน าในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา (  = 4.03, S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง          
0.83 – 0.99 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 15 ค่ามิชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงาน
วิชาการ 

 (n = 52) 

การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ   S.D. ระดับ 

1.โรงเรียนมีคณะกรรมการที่คอยดูแล ก ากับติดตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

4.31 0.74 มาก 

2.โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

4.31 0.74 มาก 

3.โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแก่ครู
และบุคลากรต่างๆ 

4.33 0.79 มาก 

4.โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

4.38 0.78 มาก 

5.โรงเรียนมีการน าผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน และ
ภายนอกเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.30 0.84 มาก 

รวม 4.33 0.71 มาก 
 
จากตารางที่  15  พบว่า  การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0.71) 

เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (  )  จากมากไป      
หาน้อย  ได้ดังนี้คือ โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง(  = 4.38, S.D. = 0.78) โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินแก่ครูและบุคลากรต่างๆ(  = 4.33, S.D. = 0.79) โรงเรียนมีคณะกรรมการที่คอยดูแล 
ก ากับติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา          

(  = 4.31, S.D. = 0.74)  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย(   = 4.31,           
S.D. = 0.74) และโรงเรียนมีการน าผลการติดตามและประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกเพ่ือปรับปรุง

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(  = 4.30, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.74 – 0.84 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
การวิเคราะห์ระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้      

เพ่ือตอบค าถามการวิจัยข้อที่  2  โดยวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียน ทั้ง  6  มาตรฐาน  คือ  มาตรฐานที่ 1 
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จ าแนกโดย
ภาพรวมและรายด้าน  โดยประยุกต์เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best) ดังตารางที่  
16 ดังนี้  
 
ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต ้               
                                                                        (n = 52) 

คุณภาพผู้เรียน   S.D. ระดับ 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ  4.34 0.55 มาก 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   4.36 0.53 มาก 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.02 0.64 มาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  

3.98 0.72 มาก 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   3.98 0.79 มาก 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4.13 0.64 มาก 

รวม 4.13 0.57 มาก 
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จากตารางที่ 1 6 พบว่า ระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

(Ytot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.13, S.D. = 0.57)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  อยู่ใน

ระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปน้อย ได้ดังนี้คือ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียน  

มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (  = 4.36, S.D. = 0.53) มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะ

ที่ดีและมีสุนทรีภาพ (  = 4.34, S.D. = 0.55) มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (  = 4.13, S.D. = 0.64) มาตรฐานที่ 3 
ผู้ เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง               

(  = 4.02, S.D. = 0.64)มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล (  = 3.98, S.D. = 0.72) มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้

และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (  = 3.98, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า
อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.79 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 

 
การวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ผู้วิจัยวิเคราะห์

โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่ามัชฌิมเลขคณิต (  )   
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ตั้งแต่ตารางที่        
17 – 22 ประกอบค าอธิบายแต่ละตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 

                                                        (n = 52) 

ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ   S.D. ระดับ 

1.ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่อง
แต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและสามารถปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ  

4.29 0.67 มาก 

2.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

4.42 0.72 มาก 

3.ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย การเจริญเติบโตและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4.38 0.72 มาก 

4.ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและ
อบายมุข 

4.50 0.68 มากที่สุด 

5.ผู้เรียนรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง  4.42 0.63 มาก 
6.ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัย  ต่าง ๆ 
รวมทั้งปัญหาทางเพศ 

4.27 0.61 มาก 

7.ผู้เรียนรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและปรับปรุงตนเอง  4.23 0.73 มาก 

8.ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจในตนเองและ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

4.23 0.65 มาก 

9.ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัว ปฏิบัติตนเข้ากับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

4.30 0.62 มาก 

10.ผู้เรียนรู้จักการค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 4.37 0.64 มาก 

11.ผู้เรียนเข้าร่วมและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.33 0.66 มาก 

รวม 4.34 0.55 มาก 
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จากตารางที่  17  พบว่า  คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.34,     
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันและปฏิบัติ

ตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและอบายมุข (   = 4.50, S.D. = 0.68) และอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดย

เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต (  ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ผู้เรียนรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้

ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง (  = 4.42, S.D. = 0.63) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย

และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ (  =  4.42, S.D. = 0.72) ผู้เรียนมี

พัฒนาการทางร่างกาย การเจริญเติบโตและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน (   =  4.38, 

S.D. = 0.72) ผู้เรียนรู้จักการค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน (  = 4.37, S.D. = 0.64) 
ผู้เรียนเข้าร่วมและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (  = 4.33, S.D. = 0.66) ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัว 

ปฏิบัติตนเข้ากับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม (  = 4.30, S.D. = 0.62) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและสามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 

10 ประการ (  = 4.29, S.D. = 0.67) ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัย ต่าง  ๆ

รวมทั้งปัญหาทางเพศ (  = 4.27, S.D. = 0.61) ผู้เรียนรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและ

ปรับปรุงตนเอง (  = 4.23, S.D. = 0.73) และผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจใน

ตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (  = 4.23, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.73 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์          

(n = 52) 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     S.D. ระดับ 

1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ครบทั้ง 8 ประการ 

4.38 0.67 มาก 

2.ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ปฏบิัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีจิต
สาธารณะ 

4.41 0.55 มาก 

3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีมีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ
และปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ 

4.42 0.59 มาก 

4.ผู้เรียนมีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

4.34 0.61 มาก 

5.ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรม
และสังคม 

4.29 0.69 มาก 

6.ผู้เรียนเห็นคุณค่า ของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

4.30 0.72 มาก 

รวม 4.36 0.53 มาก 

 
จากตารางที่  18  พบว่า  คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก      

(  = 4.36, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข

คณิต ( ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีมีการแสดง
ความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรม

ทางสังคมได้ (  = 4.42, S.D. = 0.59) ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน    

เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีจิตสาธารณะ (  =  4.41,            
S.D. = 0.55) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ครบทั้ง 8 ประการ (  = 4.38, S.D. = 0.67) ผู้เรียนมีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่
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ร่วมกันและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (  = 4.34, S.D. = 0.61) ผู้เรียนเห็นคุณค่า           

ของสิ่งแวดล้อม และร่วมกันอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (  = 4.30, S.D. = 0.72) และผู้เรียน

รู้จักการปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม (  = 4.29, S.D. = 0.69)          
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.72 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นคล้อยตามกัน 
 
ตารางที่ 19 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง       

(n = 52) 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     S.D. ระดับ 

1.ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทุกที่เมื่อมีเวลา
และโอกาส 

3.97 0.79 มาก 

2.ผู้เรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือ
แหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพิ่มเติม 

4.05 0.75 มาก 

3.ผู้เรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเอง
ตามความสนใจ 

4.06 0.74 มาก 

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆและจับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟัง 

3.98 0.78 มาก 

5.ผู้เรียนมีความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวพูดคุย ซักถาม 
แสดงความคิดเห็น  

4.07 0.70 มาก 

6.ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นแล้วสรุปเป็นความรู้ได้ 3.94 0.67 มาก 

7.ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด 
เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์  ต่าง ๆ  

3.90 0.78 มาก 

8.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เสนอแนะวิธีการหรือขั้นตอนในการท างานกลุ่ม 

4.00 0.76 มาก 

9.ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดงผลงานของกลุ่มได้ 4.06 0.72 มาก 

10.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต 

4.12 0.80 มาก 

รวม 4.02 0.64 มาก 



  89 

จากตารางที่ 19 พบว่า คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มาตรฐาน
ที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่า

มัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลและการ

สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต (  = 4.12, S.D. = 0.80) ผู้เรียนมีความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

พูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น (  =  4.07, S.D. = 0.70) ผู้เรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้         

ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ (  =  4.06, S.D. = 0.74) ผู้เรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือสิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพ่ิมเติม (  =  4.05, S.D. = 0.75)  ผู้เรียนมีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดงผลงานของกลุ่มได้ระดับ (  =  4.06, S.D. = 0.72) ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการหรือขั้นตอนในการท างานกลุ่ม     

(  =  4.00, S.D. = 0.76) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ  

จับประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟัง(  = 3.98, S.D. = 0.78) ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ ทุกที่เมื่อมีเวลาและโอกาส (  = 3.97, S.D. = 0.79) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืนแล้ว

สรุปเป็นความรู้ได ้(  = 3.94, S.D. = 0.67) ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึก

นึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ ต่าง ๆ  (  = 3.90, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 0.80 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 20 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล     

(n = 52) 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล    S.D. ระดับ 

1.ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และ
ดูได้  

4.00 0.77 มาก 

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือเสนอความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดูโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

3.95 0.87 มาก 

3.ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
และใช้ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

3.90 0.81 มาก 

 4.ผู้เรียนมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย คาดคะเน
สถานการณ์หรือคาดคะเนค าตอบ 

3.95 0.82 มาก 

5.ผู้เรียนมีความสามารถในการก าหนดทางเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 3.92 0.82 มาก 

6.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานตาม
แนวคิดของตนเองได้ 

4.17 0.71 มาก 

รวม 3.98 0.72 มาก 
 
จากตารางที่ 20 พบว่า คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มาตรฐาน

ที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

สมเหตุสมผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการ  

คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดของตนเองได้ (  = 4.17, S.D. = 0.71) ผู้เรียนมีความสามารถ    

ในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูได้ (  = 4.00, S.D. = 0.77)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ

ก าหนดเป้าหมาย คาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเนค าตอบ (  = 3.95, S.D. = 0.82) ผู้เรียน              
มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือเสนอความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง (  = 3.95, S.D. = 0.87) ผู้เรียนมีความสามารถในการก าหนดทางเลือกตัดสินใจ

แก้ปัญหาได ้(  =  3.92, S.D. = 0.82) ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา

และใช้ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม (  = 3.90, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณา
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหวา่ง 0.71 – 0.87 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตาม
กัน 
 
ตารางที่ 21 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร      

(n = 52) 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   S.D. ระดับ 

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับ
โรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 

4.09 0.79 มาก 

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา โดยใช้
เทคโนโลยีและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

4.11 0.83 มาก 

3.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน 

3.97 0.84 มาก 

4.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.75 1.01 มาก 

รวม 3.98 0.79 มาก 
 
จากตารางที่  21  พบว่า  คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98, 

S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีและน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม (  = 4.11, S.D. = 0.83)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น (  =  4.09,     
S.D. = 0.79) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน              

(  = 3.97, S.D. = 0.84)  และผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (  = 3.75, S.D. = 1.01) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า
อยู่ระหว่าง 0.79 – 1.01 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
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ตารางที่ 22 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต     

(n = 52) 

ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   S.D. ระดับ 

1.ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตามขั้นตอน มีการ
ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างาน จนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

3.98 0.79 มาก 

2.ผู้เรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 4.02 0.81 มาก 
3.ผู้เรียนมีความเต็มใจและพึงพอใจต่อการท างานที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และละเอียด
รอบคอบ  

4.05 0.80 มาก 

4.ผู้เรียนยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้อื่น 

4.13 0.75 มาก 

5.ผู้เรียนมีความมีความมุ่งม่ันพัฒนางานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของผลงาน 

4.11 0.73 มาก 

6.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน แสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล  

4.12 0.73 มาก 

7.ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ประสานการท างานร่วมกับ
หมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ 

4.21 0.67 มาก 

8.ผู้เรียนมีลักษณะผู้น าผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนจนบรรลุผลส าเร็จ 

4.15 0.65 มาก 

9.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4.25 0.71 มาก 

10.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่ออาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจและ
แนะน าชักชวนให้ผู้อ่ืนเห็นประโยชน์และคุณค่าของอาชีพนั้นๆ 

4.34 0.68 มาก 

รวม 4.13 0.64 มาก 
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จากตารางที่  22  พบว่า  คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13, S.D. = 0.64)  เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้คือ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ต่ออาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจและแนะน าชักชวนให้ผู้ อ่ืนเห็นประโยชน์และคุณค่าของอาชีพนั้นๆ        

(  =  4.34, S.D. = 0.68) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (  =  4.25, S.D. = 0.71) ผู้เรียนยอมรับ

ความคิดเห็นของเพ่ือน ประสานการท างานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ  (  = 4.21, S.D. = 0.67) 
ผู้เรียนมีลักษณะผู้น าผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนจนบรรลุผลส าเร็จ          

(  =  4.15, S.D. = 0.65) ผู้เรียนยอมรับในค าวิพากษ์ วิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน          

(  = 4.13, S.D. = 0.75) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน แสดงความคิดเห็นอย่าง

สร้างสรรค์และมีเหตุผล (  = 4.12, S.D. = 0.73) ผู้เรียนมีความมีความมุ่งมั่นพัฒนางานของตนเอง

อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของผลงาน  (  = 4.11,         
S.D. = 0.73) ผู้เรียนมีความเต็มใจและพึงพอใจต่อการท างานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานด้วยความ

กระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และละเอียดรอบคอบ (  = 4.05, S.D. = 0.80) ผู้เรียนมีการปรับปรุง

พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (  =  4.02, S.D. = 0.81) ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตาม
ขั้นตอน มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการท างาน จนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ก าหนด (  = 3.98, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.81 
แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน 
 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(rxy)ปรากฏ
ดังตารางที่ 23 

การบริหารงานวิชาการ(Xtot) 
1. การการวางแผนงานวิชาการ(X1)  
2. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (X2) 
3. การบริหารการจัดการเรียนรู้ (X3)  
4. การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน (X4) 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียน (X5)  
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6. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ (X6) 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (X7) 
8. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ (X8)  
9. การประกันคุณภาพการจัดการศึกษากับงานวิชาการ (X9)  

คุณภาพผู้เรียน(Ytot)  
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ(Y1)   
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์(Y2)    
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(Y3)    
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล(Y4)    
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร(Y5)    
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได ้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(Y6) 
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ตารางที่ 23 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

(n=52) 

** มีความสัมพันธ์อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 23 พบว่าการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม (Xtot) กับคุณภาพผู้เรียน
(Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (rxy=696**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ ในแต่ละด้าน (X1-X9)       
กับคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม (Ytot) พบว่าการบริหารงานวิชาการด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (X8) กับคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันมากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก (rxy= .706**) การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารการจัดการการเรียนรู้(X3)           
กับคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวม (Ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่น้อยที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง 
(rxy= .402**) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพผู้เรียน ในแต่ละด้าน (Y1-Y6) กับการ
บริหารงานวิชาการโดยภาพรวม (Xtot) พบว่าคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ 
มีสุนทรียภาพ (Y1) กับการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันมาก

        คุณภาพการศึกษา 
 

สมรรถนะผู้บริหาร 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 

รวม 

(Ytot) 

x1 .535** .480** .415** .241** .341** .477** .480** 

x2 .596** .621** .445** .440** .427** .480** .567** 

x3 .405** .596** .284** .247** .263** .374** .402** 

x4 .692** .634** .380** .259** .329** .487** .534** 

x5 .571** .538** .352** .297** .248** .419** .467** 

x6 .658** .612** .382** .430** .419** .508** .568** 

x7 .738** .609** .477** .458** .483** .495** .619** 

x8 .638** .640** .648** .630** .509** .585** .706** 

x9 .707** .645** .578** .511** .490** .551** .665** 

รวม (Xtot) .773** .741** .553** .496** .490** .604** .696** 
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ที่สุดอยู่ในระดับมาก (rxy= .773**) คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร(Y5) กับการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่น้อย
ที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง (rxy= .490**) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการเป็นรายด้าน ( X1-X9)         
กับคุณภาพผู้เรียนในแต่ละด้าน (Y1-Y6) พบว่าการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (X7) กับคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ(Y1)             
มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันมากที่สุดอยู่ในระดับมาก (rxy= .738**) และการบริหารงานวิชาการ ด้าน

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา (X2) กับคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเห ตุสมผล(Y4)              
มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันน้อยที่อยู่สุดอยู่ในระดับน้อย (rxy= .241**)   
 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  

ระดับ .01  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือทราบ 1) การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มกรุงธนใต้ 2) คุณภาพ

ผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน

วิชาการในโรงเรียนกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ กลุ่มตัวอย่าง  

ที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ จ านวน 59 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล

โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ครู รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 236 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 208 ฉบับ 

จากสถานศึกษา 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.14 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

การบริหารงานวิชาการ ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร  และคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient)   

 

สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การวัดผลประเมินผลการเรียน ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
และระดับมาก 7 ด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้าน ด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้านวางแผนงานวิชาการ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ และด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  
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 2. คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวมและ     
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียน    
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  และ
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
 3. การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
โดยภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผล  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาพิจารณา เพ่ือให้ทราบสภาพ       
ที่แท้จริงที่เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งและได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
ท าให้การบริหารจัดการการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายงาน
ของหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวสันต์  ปรีดานันต์ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา        
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา การประสานความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด มานะคิด ได้ศึกษาเรื่อง            
การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปราจีนบุรี พบว่า โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 
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ทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการเรียนการสอน 
ด้านการวัดผลและประเมินผล 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มกรุงธนใต้ อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า  

1.1 ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีการวัดผลประเมินผลการเรียน
อย่างต่อเนื่องทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการตามมาตรฐานการเรียนของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิด
คุณภาพการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดจนการใช้ข้อสอบจาก
ส่วนกลางคือส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร วัดระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ค่า
มัชฌิมเลขคณิตด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนมีค่าสูงที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริจิต    
หอจันทึก ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า    
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการวัดผลประเมินผล        
อยู่ในระดับมาก โดยสรุปได้ดังนี้ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่   
มีการก าหนดปฏิทินการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีการแบ่งกลุ่มเครือข่าย
วิชาการออกเป็นกลุ่มโรงเรียน (Cluster) ย่อยๆ และมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนทั้งภายในและ
ภายนอกกลุ่ม อีกทั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ออกติดตามและนิเทศการเรียน
การสอนอีกทางหนึ่งด้วย จึงท าให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนาตนเองของครูผู้สอนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ผู้บริหาร ในกลุ่มเครือข่าย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัย      
ของ โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและด้านการ
นิเทศการศึกษา 

1.3 ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ แต่ละแห่งมีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร ที่ชัดเจนและครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ได้โดยง่าย ตลอดจนการ
ออกแบบหน่ายการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  วสันต์ ปรีดานันต์ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
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เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  พบว่า การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

1.4 ด้านวางแผนงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีการจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานวิชาการ มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการนักเรียน บุคลากร จัดท า
แผนงานวิชาการ และข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการเพ่ือใช้ในการประกอบการวางแผน  การตัดสินใจ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอภิลักษณ์  
จักรแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญ สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่ม 1 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มาก คือ การวางแผนงานวิชาการ   

1.5 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ผลิต
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร               
ที่ก าหนดให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระผลิตสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อย่างน้อยปีละ 2 ชิ้น ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งมีการประกวด สื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยี โดยมีเงินรางวัลให้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเขต และระดับกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจัยของ        
บาร์เน็ทท์ (Barnett) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ  ข้อมูลรายบุคคลในระดับลึกจะถูกน าไปรวบรวมที่
ส านักงานบริหารวิชาการ   ท าให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการสามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ท าให้มีความตั้งใจ
และร่วมมือในการท างาน  

1.6 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีระบบการตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการประเมิน SMART SCHOOL เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา ท าให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีระบบการประเมินและการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงท าให้ระดับคะแนนด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการอยู่      
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา ทองหง า ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการ      
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  คือ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ ของนักเรียน 3) การนิเทศการศึกษา 4) การแนะแนวการศึกษา 5) การมีส่วนร่วมใน  
การจัดการศึกษาและ  6)  สื่อการเรียนการสอน  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการ
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โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า  องค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.7 ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ    
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและครู            
หาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร  วิธีสอน การจัดกิจกรรม  สื่อ  แบบฝึก  วิธีการวัดและ
ประเมินผล มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  มุ่งหวังเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนเป็น
ส าคัญ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ  มีการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ    
การเรียน  การสอนในห้องเรียน  และโรงเรียนมีการวิจัยควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง  เพ่ือแก้ปัญหาในชั้น
เรียนหรือในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิลักษณ์  ผูกพันธ์  ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 
พบว่า การบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก 

1.8 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้  อยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ               
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  มุ่งพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์  ปรีดานันท์  ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร        
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้   

1.9 ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ได้จัดให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที่ 9 (6) การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถานบันอ่ืนๆ  ให้มีส่วนร่วมในการจัดระบบ โครงสร้าง 
และกระบวนการจัดการศึกษา ทั้งระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่นในการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงท า
ให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร ทิติยวงษ์ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า          
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก  
 2. คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ โดยภาพรวม พบว่า    
อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
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ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2553 ท าให้ผู้เรียน
มีคุณภาพ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีการใช้เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่เป็นระยะจากหน่วยงานต้นสังกัด คือ 
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ท าให้คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตสุดท้ายของการจัด
การศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทุกด้านอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฑรี  พิกุลแกม ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  พบว่า         
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับมาก     
ทุกมาตรฐาน  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   
กลุ่มกรุงธนใต้ อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า  

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้       
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้  ด้านร่างกายและ      
ด้านจิตใจควบคู่กันไป จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกความรู้คู่คุณธรรมตามคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ และยังมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ท า ให้
ผู้เรียนได้รับความรู้โดยตรงและฝึกปฏิบัติศาสนพิธีควบคู่กันไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
ประวิตา มีเปี่ยมสมบูรณ์ ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานทั้งในเรื่อง
งบประมาณอาหารที่มีทั้งอาหารเช้า และอาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียน ตลอดจนนมพาสเจอร์ไรส์ที่มี
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ให้ผู้เรียนดื่มทุกวัน และยังมีหน่วยงานสาธรณสุขที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของภาวะโภชนาการ      
การตรวจสุขภาพ การตรวจสิ่งเจือปนในอาหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในหลายๆ
ระดับทั้งในระดับกลุ่มเขต ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเปิด    
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกความสามารถด้านกีฬา อีกทั้งจัดงบประมาณจัดซื้อเครื่องดนตรีทั้งดนตรี
ไทยและสากลให้กับทุกๆโรงเรียนและสนับสนุนบุคลากรจากภาคเอกชนที่มีความรู้ความช านาญ     
มาช่วยสอนเพ่ิมเติมจากครูที่ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนปกติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                  
สุชีรา จันทพรม ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้น าเชิงรุกของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร พบว่า คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มกรุงธนใต้ ส่งเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ฝึกทักษะการท างานเป็น    
กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกไปแข่งขันทางวิชาการภายนอก
สถานศึกษาทั้งระดับเขต ระดับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอ่ืนอ่ืนที่จัดให้มีการแข่งขันเพ่ือฝึก    
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อีกทั้งยังได้มีการเชิญวิทยากรภายนอกมา    
ให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชนเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน มีการจัดแนะแนว
การศึกษา แนะแนวอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อังคณา  มาศเมฆ  
ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น    
ที่ 5 พบว่า คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ท างานด้วย       
ความเพียรพยามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธน
ใต้  ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา ทั้งในและ     
นอกห้องเรียน จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการเรียนและสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน และ       
มีการศึกษาดูงานตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ระแวกใกล้เคียง มีโครงการโลกกว้างที่จะน าผู้เรียน
ทุกคนไปทัศนศึกษาและดูงาน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งจริง และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ เรียนอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ              
สุรพล  พิมพ์สอน ได้ศึกษาเรื่อง  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้           
สื่อ เทคโนโลยี และเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก เช่นกัน 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความรู้
และทักษะแก่ผู้เรียนตามหลักสูตรเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้นักเรียนน าไปใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป 
จึงพยายามที่จะจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษาโดย    
ยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลัก และน าหลักสูตรท้องถิ่น นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลและ
นโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานครมาสอดแทรกเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ
กรุงเทพมหานคร และพัฒนาผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตรงตามหลักสูตร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุลฑรี  พิกุลแกม ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า คุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน     
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน อ่าน 
เขียน โต้ตอบ วิเคราะห์ปัญหา ต่างๆ สามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับ
ตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้      
ที่เป็นระบบ สร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล ประเมินค่าจากสิ่งที่เรียนรู้
และปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่ มกรุงธนใต้ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติที่ตั้งไว้ว่า การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีความสามารถในการก าหนด ทิศทาง และแนวทาง
ในการบริหารงานวิชาการให้เป็นรูปธรรม แสวงหาแนวทางใหม่ๆเพ่ือการพัฒนา มีการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ภาพรวมและรายย่อยให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงและมีคุณภาพเป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการ
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เรียน มีการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ยึดหลัก    
ในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น 
เสริมสร้างทักษะชีวิตผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สนับสนุนการเข้าชั้นเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพ่ือให้สามารถเข้าเรียนได้อย่างสม่ าเสมอ มีการติดตาม ประเมินผล   
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งล้วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการผู้เรียน ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กุลฑรี  พิกุลแกม ได้ศึกษา
เรื่องการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 2  พบว่า การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก ยกเว้นด้านการประสานความร่วมมือ            
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน อยู่ในระดับปานกลาง  และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อังคณา  มาศเมฆ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน
เทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์
คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานวิชาการเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ซึ่งจุดมุ่งหมายของการบริหารงานวิชาการคือผลิตผู้เรียนให้มี
คุณภาพ  และยังสอดคล้องกับ มาเชียล(Maciel) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา  โดยท าการส ารวจประสิทธิภาพของโรงเรียน  ความส าเร็จของนักเรียนและพฤติกรรม
ของผู้บริหารว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร พบว่า พฤติกรรมผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการได้แก่ 
การสนับสนุนการเรียนการสอน การนิเทศ วิสัยทัศน์และพฤติกรรมผู้บริหารมีผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนที่วัดด้วยความส าเร็จของนักเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ ผู้วิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการการวางแผนงานวิชาการ
และคุณภาพผู้เรียนด้านผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผลมีค่าเฉลี่ยในล าดับน้อยที่สุด และยังพบว่ายังมีพบว่า เรื่อง      
การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้        
มีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญ     
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ต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารงาน
วิชาการกับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
 1. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยในล าดับน้อยที่สุด เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการ        
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ เปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริม      
ให้วิทยากรในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียน      
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามความต้องการของชุมชน เช่น การสนับสนุนความรู้      
การอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 2. จากผลการวิจัยพบว่า คุณภาพผู้เรียนด้านผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล และด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานความรู้ที่ต้องน าไปต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นยังมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  และมีความรู้ความสามารถ
พ้ืนฐานตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ มีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงควรพัฒนาการบริหารงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียน       
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน       
ของ สถานศึกษา ในสังกัดต่างๆ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา       
สังกัดกรุงเทพมหานคร   
 3. ควรมีการศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครกลุ่มอ่ืนๆ
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ศิลปากร, 2554. 
ศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์. "ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอ าเภอโคกเจริญ  

สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี  เขต  2." มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2552. 
ศิริพร ทาทราย. "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2." มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552. 
สมคิด มานะคิด. "การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี." มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์, 2553. 
สันติ บุญภิรมย์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2552. 
สายนภา ดาวแสง. "ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน

สังกัดการศึกษาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี." มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559. 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสังกัดส านัก

การศึกษา  กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2554. 

———. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมการสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554. 

ส านักทดสอบการศึกษา ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการประเมินคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2559. 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. แนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ ปละวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
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สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553. 
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2556. 

ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564). 
ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา: กรุงเทพฯ, 2559. 

———. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559. ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา: กรุงเทพฯ, 2559. 
———. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560. 
———. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2559. 
สิริกร ทิติยวงษ์. "การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัด

กรุงเทพมหานคร." มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. 
สิริจิต หอจันทึก. "การบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่." มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2551. 
สุชีรา จันทพรม. "การศึกษาอิทธิพลภาวะผู้น าเชิงรุกของผู้บริหารที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร." มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. 
สุทธิลักษณ์ ผูกพันธ์. "การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4." วิทยาลัยนครราชสีมา, 2558. 
สุรพล พิมพ์สอน. "กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41." จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ. กรุงเทพฯ: ส านักการศึกษา, 2554. 
อังคณา มาศเมฆ. "การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 

5." มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. 
อ านวย ทองโปร่ง. กระบวนทัศน์ใหม่ทางการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2553. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
1. ผศ.ดร.ชัยวิชิต  เชียรชนะ  

วุฒิทางการศึกษา : (ค.ด.) สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาบริหารเทคนิคศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2. ดร.สมหวัง  ว่องไวไพศาล 
วุฒิทางการศึกษา : (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง : รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 

3. ดร.นุชา  สระสม 
วุฒิทางการศึกษา : (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดยางสุทธาราม 

4. นายธวัชชัย  กลิ่นดี 
วุฒิทางการศึกษา : (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฏร์ผดุงผล) 

5. นางอัจฉรา  อยู่เป็นสุข 
วุฒิทางการศึกษา : (กศ.บ..) สาขาการการประถมศึกษา 
ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) 
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ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

การวางแผนงานวิชาการ 
1 โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับ

การบริหารงานวิชาการ นักเรียน บุคลากร 
5   5 1 ใช้ได้ 

2 โรงเรียนจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เก่ียวกับงานวิชาการ 

5   5 1 ใช้ได้ 

3 โรงเรียนจัดท าสารสนเทศเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

5   5 1 ใช้ได้ 

4 โรงเรียนมีการจัดท าแผนงานวิชาการเพ่ือ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

5   5 1 ใช้ได้ 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

5 หลักสูตรมีการบริหารจัดการโดยเน้นการ  
มีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง ชุมชน  

5   5 1 ใช้ได้ 

6 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 5   5 1 ใช้ได้ 

7 ครูผู้สอนมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร 
เอกสารประกอบ หรือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อน
น าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

8 ครูผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และ   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตาม
หลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้เรียนและความ

ต้องการของผู้ปกครอง  ชุมชน 
5   5 1 ใช้ได้ 

การบริหารการจัดการเรียนรู้ 
10 โรงเรียนมีกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้   

ในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

5   5 1 ใช้ได้ 

11 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

5   5 1 ใช้ได้ 

12 โรงเรียนมีการบริหารการจัดการเรียนรู้โดย
แบ่งเป็นกลุ่มสาระ 

5   5 1 ใช้ได้ 

13 โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5   5 1 ใช้ได้ 

14 โรงเรียนมีการเรียนการสอนเสริมให้แก่
นักเรียนที่ต้องได้พัฒนาเป็นพิเศษ 

4 1  4 0.8 ใช้ได้ 

15 โรงเรียนมีการจัดการพิเศษแก่เด็กเรียนร่วม 4 1  4 0.8 ใช้ได้ 

การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 
16 โรงเรียนมีการวางแผนหรือโครงการนิเทศ

ภายในโรงเรียนที่ชัดเจน 
5   5 1 ใช้ได้ 

17 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการนิเทศของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน 

5   5 1 ใช้ได้ 

18 โรงเรียนมีการจัดการนิเทศให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับหลักสูตรสถานศึกษาของ 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

 โรงเรียน       
19 ครูปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งเป็นผู้นิเทศและเป็น

ผู้รับการนิเทศ 
5   5 1 ใช้ได้ 

20 โรงเรียนมีการนิเทศงานวิชาการเพื่อ
ปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

5   5 1 ใช้ได้ 

การวัดผลประเมินผลการเรียน 
21 โรงเรียนมีคณะกรรมการด้านการวัดผลและ

ประเมินผล 
5   5 1 ใช้ได้ 

22 
 

โรงเรียนมีระเบียบการวัดผลการประเมินผล
ผู้เรียน     

5   5 1 ใช้ได้ 

23 ครูมีการวัดผลประเมินผลตรงตามหลักสูตร
และตรงตามตัวชี้วัด 

5   5 1 ใช้ได้ 

24 
 

โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร 

5   5 1 ใช้ได้ 

การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ 
25 โรงเรียนมีการสร้าง พัฒนา และใช้สื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5   5 1 ใช้ได้ 

26 โรงเรียนมีการจัดอบรม พัฒนา ส่งเสริมให้
ครูมีความรู้ความสามารถในผลิตสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

5   5 1 ใช้ได้ 

27 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม  

5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

 เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน       
28 โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
น าสู่แผนการพัฒนาของโรงเรียน 

5   5 1 ใช้ได้ 

29 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่สร้างหรือ
พัฒนาขึ้นมา 

5   5 1 ใช้ได้ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
30 ผู้บริหารสร้างความตระหนักในความส าคัญ

ของการท าวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการ
จัดการเรียนการสอน  เพื่อแก้ปัญหาใน   
ชั้นเรียน 

5   5 1 ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนด เกณฑ์และ
ทิศทางในการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

5   5 1 ใช้ได้ 

32 โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหา
หรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ใน 
ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

5   5 1 ใช้ได้ 

33 โรงเรียนมีการติดตาม ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน าครูในการท าวิจัย     
ในชั้นเรียน 

5   5 1 ใช้ได้ 

34 โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยใน 
ชั้นเรียนของครูต่อสาธารณชน 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
35 โรงเรียนมีองค์คณะบุคคลหรือ

คณะกรรมการคอยให้ค าปรึกษาแนะน าใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5   5 1 ใช้ได้ 

36 ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กร
ชุมชน  ผู้แทนทางศาสนา  ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า       
ผู้ทรงครูวุฒิ  เป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา   

5   5 1 ใช้ได้ 

37 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดหลักสูตร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับโรงเรียน 

5   5 1 ใช้ได้ 

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (ต่อ) 

38 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5   5 1 ใช้ได้ 

การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ 

39 โรงเรียนมีคณะกรรมการที่คอยดูแล ก ากับ
ติดตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

5   5 1 ใช้ได้ 

40 โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

41 โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแก่ครูและ
บุคลากรต่างๆ 

5   5 1 ใช้ได้ 

42 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

5   5 1 ใช้ได้ 

43 โรงเรียนมีการน าผลการติดตามและ
ประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

5   5 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ 

1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย เครื่องแต่งกายและ
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาดและสามารถปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  

5   5 1 ใช้ได้ 

2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย
และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

5   5 1 ใช้ได้ 

3 ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย           
การเจริญเติบโตและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

5   5 1 ใช้ได้ 

4 ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้น
จากสิ่งเสพติดและอบายมุข 

5   5 1 ใช้ได้ 

5 ผู้เรียนรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย  5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

 จากเหตุความรุนแรง       
6 ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค 

ป้องกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ 
5   5 1 ใช้ได้ 

7 ผู้เรียนรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนา
และปรับปรุงตนเอง  

5   5 1 ใช้ได้ 

8 ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ และ       
มีความม่ันใจในตนเองและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

5   5 1 ใช้ได้ 

9 ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัว 
ปฏิบัติตนเข้ากับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

5   5 1 ใช้ได้ 

10 ผู้เรียนรู้จักการค านึงถึงสิทธิหน้าที่       
ของตนเองและผู้อื่น 

5   5 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ (ต่อ) 

11 ผู้เรียนเข้าร่วมและเห็นประโยชน์ในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

5   5 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

12 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ครบทั้ง 8 ประการ 

5   5 1 ใช้ได้ 

13 ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้
ความช่วยเหลือผู้อื่น เชื่อฟังค าสั่งสอนของ
พ่อแม่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

 และมีจิตสาธารณะ       
14 ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้น า       

ผู้ตามที่ดีมีการแสดงความคิดเห็นอย่าง
สุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย
ความเข้าใจและปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมได้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

15 ผู้เรียนมีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกันและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

5   5 1 ใช้ได้ 

16 ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวและร่วมกิจกรรม
ตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม 

5   5 1 ใช้ได้ 

17 ผู้เรียนเห็นคุณค่า ของสิ่งแวดล้อม และ
ร่วมกันอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ให้ยั่งยืน 

5   5 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
18 ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ ทุกที่เมื่อมีเวลาและโอกาส 
5   5 1 ใช้ได้ 

19 ผู้เรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้    
ไปอ่านเพ่ิมเติม 

5   5 1 ใช้ได้ 

20 ผู้เรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้    
ที่ผู้เรียนริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ 

5   5 1 ใช้ได้ 

21 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านหนังสือ  5   5 1 ใช้ได้ 

 



  124 

ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

 บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และจับ
ประเด็นใจความหลักจากสิ่งที่ฟัง 

      

22 ผู้เรียนมีความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง 
ๆ รอบตัวพูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น  

5   5 1 ใช้ได้ 

23 ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นแล้ว
สรุปเป็นความรู้ได้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

24 ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอด
ความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน
ประสบการณ์  ต่าง ๆ  

5   5 1 ใช้ได้ 

25 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ
หรือขั้นตอนในการท างานกลุ่ม 

5   5 1 ใช้ได้ 

26 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
แสดงผลงานของกลุ่มได้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

27 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้น
ข้อมูลและการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 

5   5 1 ใช้ได้ 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

28 ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูได้  

5   5 1 ใช้ได้ 

29 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
เสนอความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

5   5 1 ใช้ได้ 

30 ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอ 5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

 รูปแบบวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาและใช้ภาษา
หรือวิธีการอ่ืนส าหรับการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

      

31 ผู้เรียนมีความสามารถในการก าหนด
เป้าหมาย คาดคะเนสถานการณ์หรือ
คาดคะเนค าตอบ 

5   5 1 ใช้ได้ 

32 ผู้เรียนมีความสามารถในการก าหนด
ทางเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

33 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดของตนเองได้ 

5   5 1 ใช้ได้ 

34 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ระดับโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 

4 1  4 0.8 ใช้ได้ 

35 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร     
การคิด การแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีและ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

5   5 1 ใช้ได้ 

36 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

      

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล (ต่อ) 

37 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

38 ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน ด าเนินงาน
ตามข้ันตอน มีการตรวจสอบ ทบทวน 
ปรับปรุง แก้ไขการท างาน จนบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย      
ที่ก าหนด 

5   5 1 ใช้ได้ 

39 ผู้เรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

5   5 1 ใช้ได้ 

40 ผู้เรียนมีความเต็มใจและพึงพอใจต่อการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน
ด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร 
และละเอียดรอบคอบ  

5   5 1 ใช้ได้ 

41 ผู้เรียนยอมรับในค าวิพากษ์ วจิารณ์     
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน 

5   5 1 ใช้ได้ 

42 ผู้เรียนมีความมีความมุ่งมั่นพัฒนางาน   
ของตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความ
สมบูรณ์และภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของ
ผลงาน 

5   5 1 ใช้ได้ 

43 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน 
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และ    
มีเหตุผล  

5   5 1 ใช้ได้ 

44 ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน 
ประสานการท างานร่วมกับหมู่คณะ 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ผลการาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (ต่อ) 
 

ที ่ ข้อค าถาม 
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 

ค่า 
IOC 

ความหมาย 
+1 0 -1 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 จนบรรลุผลส าเร็จ       

45 ผู้เรียนมีลักษณะผู้น าผู้ตามที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนจน
บรรลุผลส าเร็จ 

5   5 1 ใช้ได้ 

46 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 5   5 1 ใช้ได้ 

47 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่ออาชีพสุจริตที่
ตนเองสนใจและแนะน าชักชวนให้ผู้อ่ืนเห็น
ประโยชน์และคุณค่าของอาชีพนั้นๆ 

5   5 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือวิจัย (try out) 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือวิจัย (try out) 
 
1. โรงเรียนวัดก าแพง 
2. โรงเรียนบางไผ่ (บ้านนายพันแก้วขาว) 
3. โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย 
4. โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 
5. โรงเรียนบ้านนายสี 
6. โรงเรียนวัดนิมมานรดี 
7. โรงเรียนวัดอุดมรังสี 
8. โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ในการวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ในการวิจัย 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนวัดโคนอน 31 โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ 

2 โรงเรียนวัดโตนด 32 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 

3 โรงเรียนวัดตะล่อม 33 โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานข า) 
4 โรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร 34 โรงเรียนวัดหนองแขม 

5 โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พ่วงอุทิศ) 35 โรงเรียนประชาบ ารุง 
6 โรงเรียนบางจาก 36 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 

7 โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ 37 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 

8 โรงเรียนแก้วข าทับอุปถัมภ์ 38 โรงเรียนวัดหัวกระบือ 
9 โรงเรียนวัดบัวผัน 39 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) 

10 โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาส 40 โรงเรียนวัดสะแกงาม 

11 โรงเรียนวัดสน 41 โรงเรียนวัดแสมด า 
12 โรงเรียนวัดสารอด 42 โรงเรียนวัดบางกระดี่ 

13 โรงเรียนรางราชพฤกษ์ (นุชมีอุทิศ) 43 โรงเรียนวัดก าแพง 
14 โรงเรียนคลองรางจาก 44 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) 

15 โรงเรียนสถานีพรมแดน 45 โรงเรียนวัดท่าข้าม 

16 โรงเรียนวัดนินสุขาราม 46 โรงเรียนวัดเลา 
17 โรงเรียนคงโครัดอุทิศ 47 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 

18 โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี 48 โรงเรียนวัดบางปะกอก 

19 โรงเรียนวัดทองศาลางาม 49 โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ 
20 โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 50 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ 

21 โรงเรียนวัดกก 51 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 

22 โรงเรียนวัดประชาบ ารุง 52 โรงเรียนบางแคเหนือ 
23 โรงเรียนวัดแจงร้อน 53 โรงเรียนวัดม่วง 

24 โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) 54 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
25 โรงเรียนวัดศาลาแดง 55 โรงเรียนนาหลวง 

26 โรงเรียนบางเชือกหนัง 56 โรงเรียนราษฎร์บูรณะ 

27 โรงเรียนสามัคคีบ ารุง 57 โรงเรียนวัดทุ่งครุ 
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รายช่ือสถานศึกษาที่ใช้ในการวิจัย (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
28 โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) 58 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ 

29 โรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ 59 โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ 

30 โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงคราม
อนุสรณ์) 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  137 

 
 
 
 



  138 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

ค าชี้แจง 
1)  แบบสอบถามชุดนี้มุ่งศึกษาการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

2)  แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
 ตอนที่  3  คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
กรุณาตอบแบบสอบถามทั้ง  3  ตอนให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง  ผู้วิจัยจะน าเสนอ

ผลการวิจัยในภาพรวม  ดังนั้นข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน  
การปฏิบัติงานของท่านและสถานศึกษาแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 
     ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 
 
 
          นายสุพล  พรเพ็ง 
    นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
            สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 

ตอนที่  1  สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย /  ใน    หน้าข้อความให้ตรงกับสภาพตามความเป็นจริงเก่ียวกับ 
    ตัวท่าน 

ข้อที่ สภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

            ชาย                   หญิง 
(   )  01 

2 อายุ 
            21-30  ปี             31-40  ปี 
            41-50  ปี             51  ปีขึ้นไป 

(   )  02 

3 ระดับการศึกษา 
            ปริญญาตรี 
            ปริญญาโท 
            ปริญญาเอก 

(   )  03 

4 ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
            ผู้บริหาร(ผู้อ านวยการสถานศึกษา ,รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา, ครูวิชาการ) 
            คร ู

(   )  04 

5 ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
          ไม่เกิน  5  ปี 
          6-10  ปี 
          11-15  ปี 
          16  ปีขึ้นไป 

(   )  05 
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ตอนที่  2  การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา  
ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  
อยู่ในระดับมากที่สุด  

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้        
อยู่ในระดับมาก  

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  
อยู่ในระดับปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  
อยู่ในระดับน้อย  

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้  
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ที ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

การวางแผนงานวิชาการ 

1 โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับ         
การบริหารงานวิชาการ นักเรียน บุคลากร 

     

2 โรงเรียนจัดท าแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับ
งานวิชาการ 

     

3 โรงเรียนจัดท าสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

     

4 โรงเรียนมีการจัดท าแผนงานวิชาการเพ่ือก าหนด
โครงการ/กิจกรรม 
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ที ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

5 หลักสูตรมีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน  

     

6 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

     

ที ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

7 ครูผู้สอนมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร เอกสาร
ประกอบ หรือวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 

     

8 ครูผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาได้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

     

9 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับผู้เรียน  และความต้องการของ
ผู้ปกครอง  ชุมชน 

     

การบริหารการจัดการเรียนรู้ 

10 โรงเรียนมีกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนา
นักเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

     

11 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

12 โรงเรียนมีการบริหารการจัดการเรียนรู้โดยแบ่ง     
เป็นกลุ่มสาระ 
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ที ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การบริหารการจัดการเรียนรู้ 

13 โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
เป็นรายบุคคล 

     

14 โรงเรียนมีการเรียนการสอนเสริมให้แก่นักเรียนที่  
ต้องได้พัฒนาเป็นพิเศษ 

     

15 โรงเรียนมีการจัดการพิเศษแก่เด็กเรียนร่วม      

การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 

16 โรงเรียนมีการวางแผนหรือโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนที่ชัดเจน 

     

17 โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ
ในการนิเทศของโรงเรียนอย่างชัดเจน 

     

18 โรงเรียนมีการจัดการนิเทศให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 

     

19 ครูปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับ       
การนิเทศ 

     

20 โรงเรียนมีการนิเทศงานวิชาการเพื่อปรับปรุงหรือ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

     

การวัดผลประเมินผลการเรียน 

21 โรงเรียนมีคณะกรรมการด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

     

22 
 

โรงเรียนมีระเบียบการวัดผลการประเมินผลผู้เรียน          

23 ครูมีการวัดผลประเมินผลตรงตามหลักสูตรและ    
ตรงตามตัวชี้วัด 
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ที ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
24 
 

โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

     

การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ 
25 โรงเรียนมีการสร้าง พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

     

26 โรงเรียนมีการจัดอบรม พัฒนา ส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความสามารถในผลิตสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

     

27 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการ
สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

     

28 โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้โดยก าหนดเป็นนโยบายและน าสู่แผนการ
พัฒนาของโรงเรียน 

     

29 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นมา 

     

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
30 ผู้บริหารสร้างความตระหนักในความส าคัญของการ

ท าวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียน     
การสอน  เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน 

     

31 ผู้บริหารและครูร่วมกันก าหนด เกณฑ์และทิศทางใน
การท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ที ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
32 โรงเรียนมีการน าผลการวิจัยมาแก้ปัญหาหรือพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 
     

33 โรงเรียนมีการติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือและ
แนะน าครูในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

     

34 โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน   
ของครูต่อสาธารณชน 

     

การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการ 

35 โรงเรียนมีองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการคอยให้
ค าปรึกษาแนะน าในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

     

36 ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กรชุมชน  
ผู้แทนทางศาสนา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้ทรงครูวุฒิ  เป็นส่วนหนึ่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา   

     

37 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับโรงเรียน 

     

38 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

     

การประกันคุณภาพการศึกษากับงานวิชาการ 
39 โรงเรียนมีคณะกรรมการที่คอยดูแล ก ากับติดตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
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ที ่ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
41 โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินแก่ครูและบุคลากรต่างๆ 
     

42 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

     

43 โรงเรียนมีการน าผลการติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายใน และภายนอกเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

 
ตอนที่  3  คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้ 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา  ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้         
อยู่ในระดับมากที่สุด  

ระดับ 4 หมายถึง คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้         
อยู่ในระดับมาก  

ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้         
อยู่ในระดับปานกลาง  

ระดับ 2 หมายถึง คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้         
อยู่ในระดับน้อย  

ระดับ 1 หมายถึง คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้         
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ที ่ คุณภาพผู้เรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ 

1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด
และสามารถปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  

     

2 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ 

     

3 ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย การเจริญเติบโตและ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

     

4 ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจาก     
สิ่งเสพติดและอบายมุข 

     

5 ผู้เรียนรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจาก     
เหตุความรุนแรง  

     

6 ผู้เรียนรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันโรค ป้องกันภัย
ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาทางเพศ 

     

7 ผู้เรียนรู้จักตนเอง ภูมิใจในตนเอง พัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง  

     

8 ผู้เรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจใน
ตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

     

9 ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัว ปฏิบัติตน    
เข้ากับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

     

10 ผู้เรียนรู้จักการค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น 

     

11 ผู้เรียนเข้าร่วมและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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ที ่ คุณภาพผู้เรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ 
พึงประสงค์ 

12 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ครบทั้ง 8 ประการ 

     

13 ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียนและมีจิตสาธารณะ 

     

14 ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีมีการ
แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและปรับตัวเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมได้ 

     

15 ผู้เรียนมีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกันและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

     

16 ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบท
ทางวัฒนธรรมและสังคม 

     

17 ผู้เรียนเห็นคุณค่า ของสิ่งแวดล้อม และร่วมกัน
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน 

     

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

18 ผู้เรียนอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทุกที่
เมื่อมีเวลาและโอกาส 

     

19 ผู้เรียนยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งพิมพ์   
จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ไปอ่านเพ่ิมเติม 

     

20 ผู้เรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียนริเริ่ม
ด้วยตนเองตามความสนใจ 
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ที ่ คุณภาพผู้เรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

21 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านหนังสือ บทความ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และจับประเด็นใจความหลัก   
จากสิ่งที่ฟัง 

     

22 ผู้เรียนมีความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
พูดคุย ซักถาม แสดงความคิดเห็น  

     

23 ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นแล้วสรุป     
เป็นความรู้ได้ 

     

24 ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์  
ต่าง ๆ  

     

25 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการหรือขั้นตอนใน      
การท างานกลุ่ม 

     

26 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดงผลงาน
ของกลุ่มได้ 

     

27 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลและ
การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 

     

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

28 ผู้เรียนมีความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดูได้  

     

29 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อเสนอ
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 
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ที ่ คุณภาพผู้เรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
30 ผู้เรียนมีความสามารถในการน าเสนอรูปแบบวิธีคิด 

วิธีแก้ปัญหาและใช้ภาษาหรือวิธีการอ่ืนส าหรับการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

     

31 ผู้เรียนมีความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย 
คาดคะเนสถานการณ์หรือคาดคะเนค าตอบ 

     

32 ผู้เรียนมีความสามารถในการก าหนดทางเลือก
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

     

33 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานตามแนวคิดของตนเองได้ 

     

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

34 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
ระดับโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น 

     

35 ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด       
การแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีและน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

     

36 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และ  
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

     

37 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

     

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
38 ผู้เรียนมีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานตาม

ขั้นตอน มีการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขการ
ท างาน จนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
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ที ่ คุณภาพผู้เรียน 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
39 ผู้เรียนมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง      

40 ผู้เรียนมีความเต็มใจและพึงพอใจต่อการท างานที่
ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานด้วยความ
กระตือรือร้น ตั้งใจ พากเพียร และละเอียดรอบคอบ  

     

41 ผู้เรียนยอมรับในค าวิพากษ์ วจิารณ์ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน 

     

42 ผู้เรียนมีความมีความมุ่งมั่นพัฒนางานของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และ
ภาคภูมิใจต่อผลส าเร็จของผลงาน 

     

43 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน        
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล  

     

44 ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ประสานการ
ท างานร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ 

     

45 ผู้เรียนมีลักษณะผู้น าผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนจนบรรลุผลส าเร็จ 

     

46 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต      
47 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่ออาชีพสุจริตที่ตนเอง

สนใจและแนะน าชักชวนให้ผู้อ่ืนเห็นประโยชน์และ
คุณค่าของอาชีพนั้นๆ 
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