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บทคัดย่อภาษาไทย 

57252302 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารงานวิชาการ 

นางสาว เกตกนก สวยค้าข้าว: การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกาญจน์ สุขสดเขียว 

  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  2)  แนว

ทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ประชากร คือ บุคลากรของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 
149 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ
โรง เ รียนมั ธยมศึกษาตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ัน พ้ืนฐานที่ เป็นนิ ติบุ คคลของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถ่ี ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังน้ี  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้   การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   และอยู่ในระดับปาน
กลาง 6 ด้าน  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังน้ี การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาและการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 

2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ดังน้ี  สถานศึกษาควรให้เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาเคร่ืองมือและวัดผลอย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการ
หลากหลาย  ควรมีการประสานงานกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการ
นิเทศการศึกษาร่วมกัน ควรสร้างเครือข่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่และส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้  ควร
เผยแพร่งานวิจัยในช้ันเรียนและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีส าหรับ
ครูผู้สอน ควรมีแผนการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาร่วมกับครูผู้สอน  ควรจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน
และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับองค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นทั้งในและนอกเครือข่าย
สหวิทยาเขต เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57252302 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION/RACHINEEBURANA SCHOOL 

MISS KETKANOK SOUYKAKAO : ACADEMIC AFFAIRS 
ADMINISTRATION  OF  RACHINEEBURANA  SCHOOLSECONDARY  EDUCATION  OFFICE  
SERVICE  AREA  9 THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR VORAKARN SUKSODKITW, 
Ph.D. 

The purposes of this research were to know 1) Academic administration of Rachineeburana 
school and 2)  Guidelines for the academic administration of Rachineeburana school. The populations 
consisted of 149 people who were an administrator, 5 assistant academic administrators and 135 
teachers. The research instrument was questionnaire about the academic administration formulated base 
on framework of the basic education administration, Ministry of Education. The statistics used in data 
analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and content analysis. 

The findings of these research were as follows: 

1.  Academic administration of Rachineeburana school in overall was rated at high level, 
when considered in each aspects, there were six aspects rated at high level, such as: school curriculum 
development, evaluation and transfer of equivalent grades, learning process development, the 
development of school quality assurance system,school supervision and learning source development. 
Six aspects were rate at moderate level, such as the development of instructional media innovation and 
technology, research to improve educational quality,Education guidance, cooperate in academic 
development with other situations, promotion and support for individual families organizations and other 
situations, and academic promotion for the community. 

2. The guidelines for academic administration development of Rachineeburana school: it 
should have a plan for curriculum development based on community participation; encouraging the 
teachers to measure and evaluate with various methods; it should cooperate other school to improve 
school quality assurance system and school supervision; should create the learning centre ; support the 
teachers to have classroom research and also publish to the others; it should have innovative media 
training for teachers; it should have a cooperate plan for guidance; it should have a project for 
community and formulate academic network of organizations departments and other educational 
situations to exchange knowledge and education together.    
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กิตติกรรมประกาศ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากท่านอาจารย์ 
ดร.สงวน  อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว ประธานผู้ควบคุม
และ ดร.อาคม  มากมีทรัพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า ปรึกษา ช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ  รวมท้ังคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ 
ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผู้สอนโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9  ท่ีอ านวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณบุคคลในครอบครัวได้แก่ คุณพ่อเสน่ห์ และคุณแม่อุ้มสม  สวยค้าข้าว ผู้คอยให้
ก าลังใจอย่างยิ่งแก่ลูกเสมอมา ขอขอบคุณพี่น้องตระกูลสวยค้าข้าวท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก
ด้าน  นอกจากนี้ขอขอบคุณส าหรับก าลังใจ ความช่วยเหลือและค าแนะน าอันมีค่าจากพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ 
นักศึกษาปริญญาโทรุ่น 34/1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ท่ีท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

คุณค่าของการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้มี
พระคุณทุกท่านท่ีได้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและให้ความเมตตาช่วยเหลือมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่ีมีส่วนส าคัญ
ต่อความส าเร็จของงานวิจัยในครั้งนี้ 

  
  

เกตกนก  สวยค้าข้าว 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือน 
กระบวนการการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว  โดยเฉพาะ“การพัฒนาคน”ให้มีการเตรียม
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ทักษะการเรียนรู้ 
และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ท้ังในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น1  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว  รวมท้ังระบบการศึกษา
ท่ียังมีปัญหาหลายประการนับต้ังแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทย  ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม่เหมาะสมขาดความ
คล่องตัว  ยังมีความเหล่ือมล้ าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษารวมท้ังปัญหาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและการขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต
และการมีจิตสาธารณะของคนไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คนไทย ทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
มีระบบเศรษฐกิจท่ีมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ยั่งยืน มีความมั่นคงทางพลังงาน มี
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รักษาทุน
ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงภายในประเทศ 
รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญต่อความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบข้อตกลงต่าง ๆ ใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

 การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเป็นรากฐานของการ
พัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี         
(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 

                                                             

 1ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 – 2564 (กรุงเทพฯ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2560), 19-21. 
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เป็นกรอบในการด าเนินการ  เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกันและน าไปสู่      
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้“มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน”2  จึงมีความจ าเป็นอย่างสูงสุด
และเร่งด่วนท่ีประเทศจะต้องสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นท่ีมีความสามารถระดับมาตรฐานโลก
ในปริมาณเพียงพอ ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการต้ังแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีการวิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในการปรับเปล่ียน
การผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุนและแรงงานไปสู่การใช้ความรู้และความช านาญด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนและภูมิคุ้มกันให้กับ
ประเทศในอนาคต 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การบริหารงานด้านต่างๆ ถือเป็นหน้าท่ีผู้บริหารต้องรับผิดชอบโดยตรง  ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญกับการบริหารงานให้มากขึ้น  โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจหรือภารกิจ
หลักของสถานศึกษา ส่วนงานบริหารงานอื่นๆ เป็นการงานสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ก าหนดให้งาน
วิชาการเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา มีการติดตามส่งเสริม สนับสนุน ประสิทธิภาพในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระบบประกันคุณภาพการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
วิทยากรท้องถิ่น นโยบายท่ีส าคัญเกี่ยวกับยาเสพติด การส่งเสริมการอ่าน การวิเคราะห์และส ารวจ
ช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีปัญหาด้านข้อมูลส่ือสารทางคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสร้างให้โรงเรียน
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง3 

 การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษา มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นได้นั้นขึ้นอยู่
กับการบริหารงานวิชาการท่ีประสบผลส าเร็จ  จึงนับว่าการบริหารงานวิชาการมีบทบาทส าคัญท่ีสุด
ต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของการบริหารสถานศึกษาให้ไดคุณภาพ  อีกท้ังพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มาตรา 35 ก าหนดให้
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสถานะเป็นนิติบุคคล  เพื่อท่ีจะให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
คลองตัวและสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอย่างอิสระ  แม้สถานศึกษาจะมีความเป็นนิติบุคคล      

                                                             
2ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560 – 2579 (กรุงเทพฯ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ ากัด, 2560), 11-13. 
3ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน, เอกสารประชาสัมพันธ์เพือ่ปฏิรูปการศึกษา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, 2553), 6. 



  3 

แตเนื่องจากกระบวนการบริหารจัดการยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
หรือต้องผ่านความเห็นชอบหรือการอนุมัติของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามเงื่อนไขท่ีมี      
การมอบอ านาจ จึงท าให้สถานศึกษาไมมีอ านาจในการตัดสินใจไดด้วยตนเองโดยอิสระเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างมากและส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา4   

 ภารกิจหลักของโรงเรียนท่ีต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน      
มีส่วนร่วม  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด  
สามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ทุกระดับช้ัน ตลอดจนการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนควรวางแผนงานการบริหารงาน
วิชาการอย่างชัดเจนเป็นระบบ  ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการและสามารถปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมุ่งประโยชน์เพื่อให้นักเรียนประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและความสามารถปรับตัวในสังคมมีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร มีความรู้
และทักษะตามศักยภาพและเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย5 

 จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การบริหารงานวิชาการนั้นมีความส าคัญท่ีก่อให้เกิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ท่ีเป็นก าลังส าคัญ
ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ให้เป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ  ตลอดจนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการพิจารณาความส าเร็จในด้านผลงานทางวิชาการ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นตัวบ่งช้ีให้เห็นถึงคุณภาพของสถานศึกษาได้ประการหนึ่ง  
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการขับเคล่ือนกระบวนการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                             
4 ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2555), 36. 

5หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ส านักการศึกษา, 2554), 9-18. 
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ปัญหาของการวิจัย 

โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เป็นสถานศึกษา
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเป็นกุลสตรี ศักยภาพเป็นพลโลก
และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา  สถานศึกษามีการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงความแตกต่างตามความต้องการ ความสนใจ
และความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ เทคโนโลยีและทักษะการใช้ชีวิต 6 เนื่องด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์  จึงท าให้การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาจะต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกด้านเพื่อก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยเมื่อพิจารณาผลการ
ทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในระดับ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2558 – 2560 ดังตารางท่ี 1 - 2 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา  2558 – 2560 

ท่ีมา :  งานนิเทศการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9, รายงานผลการประเมิน  
ระดับชาติ (O-net)  มัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2560 

                                                             
6
 โรงเรียนราชินีบูรณะ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9, รายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา(Sar) ปีการศึกษา 2559 (2559), 37. 

 
 

รายวิชา 

ปีการศึกษา  2558 ปีการศึกษา  2559 ปีการศึกษา  2560 

ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน 

ระดับ 
ประเทศ 

เฉลี่ย
รายวิชา 

ระดับ 
ประเทศ 

เฉลี่ย
รายวิชา 

ระดับ 
ประเทศ 

เฉลี่ย
รายวิชา 

ภาษาไทย 42.64 48.04 46.36 55.04 48.29 58.18 

สังคมศึกษา 46.24 53.22 49.00 54.50 - - 

ภาษาอังกฤษ 30.62 32.30 31.80 33.53 30.45 31.83 

คณิตศาสตร ์ 32.40 38.72 29.31 35.10 26.30 28.85 

วิทยาศาสตร ์ 37.63 43.98 34.99 39.20 32.28 35.09 

ค่าเฉลี่ย 
ทุกรายวิชา 

37.91 43.25 38.29 43.47 34.33 38.49 
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 ตารางท่ี  1  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติ  มีค่าเฉล่ีย 5 รายวิชา ได้แก่  ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มีแนวโน้มลดลงดังนี้คือ  ปีการศึกษา  
2558  ค่าเฉล่ียทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 43.25  ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉล่ียทุกรายวิชาเท่ากับร้อย
ละ 43.47 และในปีการศึกษา  2560  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้     
ก าหนดให้มีการทดสอบ 4 รายวิชาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และมี
ค่าเฉล่ียทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 38.49  เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาตลอด 3 ปีการศึกษาพบว่า 
รายวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียไม่ผ่านมีร้อยละ 50  มี 3 รายวิชา  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา  2558 – 2560 

 

ท่ีมา :  งานนิเทศการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 , รายงานผลการประเมิน
ระดับชาติ (O-net)  มัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2560 

 

 
 

รายวิชา 

ปีการศึกษา  2558 ปีการศึกษา  2559 ปีการศึกษา  2560 

ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน ค่าเฉลี่ย คะแนน 

ระดับ 
ประเทศ 

เฉลี่ย
รายวิชา 

ระดับ 
ประเทศ 

เฉลี่ย
รายวิชา 

ระดับ 
ประเทศ 

เฉลี่ย
รายวิชา 

ภาษาไทย 49.36 59.43 52.29 59.85 49.25 56.83 

สังคมศึกษา 39.70 43.76 35.89 39.28 34.70 39.08 

ภาษาอังกฤษ 24.98 28.09 27.76 29.29 28.31 30.42 

คณิตศาสตร์ 26.59 39.84 24.88 25.56 24.53 24.31 

วิทยาศาสตร์ 33.40 36.32 31.62 33.59 29.37 30.01 

ค่าเฉลี่ย 
ทุกรายวิชา 

34.81 41.49 34.49 37.52 33.23 36.12 
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จากตารางท่ี  2 ผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า ค่าเฉล่ีย 5 รายวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) มีแนวโน้มลดลงดังนี้คือ ในปีการศึกษา 2558  ค่าเฉล่ียทุกรายวิชา
เท่ากับร้อยละ  41.49 ปีการศึกษา 2559  ค่าเฉล่ียทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 37.52 และปีการศึกษา 
2560 ค่าเฉล่ียทุกรายวิชาเท่ากับร้อยละ 36.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาตลอด 3  ปีการศึกษาพบว่า 
รายวิชาท่ีมีค่าเฉล่ียผ่าน ร้อยละ  50  เพียง 1 รายวิชาคือ ภาษาไทย  รายวิชาค่าเฉล่ียไม่ผ่านร้อยละ 
50 ได้แก่ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลการรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของโรงเรียนราชินีบูรณะ             
ปีการศึกษา 2559 พบว่า สถานศึกษาควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ คือ  ก ลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ก ลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ และก ลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ  โดยควรปรับกระบวนการจัดการเรียนการรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายมากขึ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้  วัดผลและประเมินผล
ความก้าวหน้าของผู้เรียนทุกระยะและส่งเสริมกระบวนการกลุ่มให้เพิ่มมากขึ้น  2) ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา  3) การออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีความ
หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน เน้นกระบวนการทดลอง 4) การวัดผลและประเมินผลการเรียนมี
ความถูกต้อง มีความหลากหลาย 5) สถานศึกษาควรส ารวจความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง 
ตรวจสอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ขีดความสามารถของสถานศึกษาและผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพยังต้องปรับปรุง  เพื่อน ามา
จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป7 
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประสิทธิภาพในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาให้มากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ควรได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และความเป็นสถานศึกษามาตรฐานสากล     

                                                             
7 โรงเรียนราชินีบูรณะ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9,รายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2559. 
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิ จัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเ รียน          
ราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อน าผลการวิจัยนี้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 จากสภาพปัญหา ความส าคัญของงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้ดังนี ้

1. เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ   
2. เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ   

ข้อค าถามการวิจัย 

 เพื่อเป็นแนวทางของการแสวงหาค าตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อ
ค าถามของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้คือ 

1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับใด 
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  เป็นอย่างไร 

สมมติฐานการวิจัย 

  เพื่อเป็นแนวทางในการหาค าตอบส าหรับการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  มีพหุแนวทาง 

ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 การบริหารงานวิชาการ เป็นงานท่ีส าคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสถานศึกษา  
โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา ต้ังแต่การ
ก าหนดนโยบาย  การวางแผน  การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการ
สอน  เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน  คือมีผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนั้นจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ  เพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ี
การปฏิบัติงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งงานด้านการบริหารงานวิชาการออกเป็น                
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12 งาน8  โดยในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีลักษณะการจัดการเชิงระบบ   
ผู้วิจัยจึงศึกษาทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด (Open System) ตามแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออร์นสไตน์ 
(Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบของการวิจัย   ซึ่งได้กล่าวถึง  องค์กรระบบเปิดประกอบด้วยระบบ
ย่อย ๆ ภายในองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะยอมรับตัวป้อน (Inputs)                  
จากส่ิงแวดล้อม มีกระบวนการเปล่ียนแปลง (Transformation Process) ซึ่งเปล่ียนแปลงตัวป้อนให้
กลายเป็นผลผลิต (Outputs)  ท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม (Environment) ท้ังภายในและ
ภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบท้ังสามส่วนจะ
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  ปัจจัยน าเข้าในระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีน าเข้าสู่ระบบ ได้แก่ นโยบายการ จัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรท่ีใช้ด าเนินการ ได้แก่ เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และการ
จัดการ (management) เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ จะถูกแปรเปล่ียนโดยกระบวนการเปล่ียนแปลง  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรจึงต้องด าเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบภายในองค์กรท้ังการ
บริหารจัดการท่ัวไป  กระบวนการจัดการเรียนสอน  โดยต้องใช้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการท่ี
หลากหลายจากผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ท้ังทักษะในการตัดสินใจ  ทักษะการส่ือสาร  
ทักษะการวางแผนและทักษะท่ีจะจัดการกับความเปล่ียนแปลงได้  ซึ่งกระบวนการเปล่ียน แปลงนี้จะ
ส่งผลต่อเป้าหมายหรือผลผลิตขององค์กร  ซึ่งอาจจะปรากฏในลักษณะของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
สมรรถนะของครู  ความก้าวหน้าของนักเรียนและครู อัตราการออกกลางคัน การลาออกของบุคลากร 
การขาดเรียนของนักเรียน การขาดงานของบุคลากร  ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร  
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน  ทัศนคติของนักเรียนต่อสถานศึกษา  และความพึงพอใจ
ของบุคลากร  โดยผลผลิตขององค์กรจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับแก่ระบบ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลย้อนกลับเชิง
บวกหรือลบจะช่วยให้การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จได้  หากองค์กรได้ข้อมูลย้อนกลับเชิงลบก็
สามารถน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไปในส่วนของกระบวนการการเปล่ียนแปลง  หรือปัจจัยน าเข้า  หรือ
ท้ังสองส่วน  เพื่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพในอนาคตได้  ท้ังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันต้องสามารถบริหาร
จัดการองค์กรโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์กรด้วย  ประกอบด้วย  สภาพสังคม  

                                                             
8ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.), 2546), 32. 
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การเมืองและเศรษฐกิจ  จึงจะสามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่าง
แท้จริง9 

จากแนวคิดและขอบข่ายทฤษฎีท่ีกล่าวมา ผู้วิจัยสามารถน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดดังท่ีแสดง

ในแผนภูมิท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ท่ีมา    : Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts  
and Practices,6thed.(CA : Wadsworth Cengage Learning,2012),20-22. 
  : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน็นิติบุคคล (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.), 2546,32. 
   : ส านักนโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 

                                                             

 9Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practices,6thed (CA Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-22. 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
 

- นโยบายทางการ
ศึกษา 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

 

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 
 

 - การบริหารจัดการ 
 
  
-ความรู้และทักษะของ
ผู้บริหารและบุคลากร 
 
 
- การจัดการเรียนการสอน 
 

ผลผลิต 
 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- ความก้าวหน้าของ
นักเรียนและคร ู
- ความพึงพอใจของ
บุคลากร  ฯลฯ 
 

 

กำรบริหำรงำนวิชำกำร 

ข้อมูลย้อนกลับ 

องค์กร 

สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในส่วนของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้วิจัยได้ใช้แนวความคิด
ตามคู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ10 ได้แบ่งขอบข่ายงานวิชาการเป็น 12 งานดังนี้  คือ  1) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา          
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 12) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังแผนภูมิท่ี 2 

                                                             

 
10

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน็นิติบุคคล (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.), 2546,32 
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การบริหารงานวิชาการ 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
7. การนิเทศการศึกษา  
8. การแนะแนวการศึกษา  
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10. การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ท่ีมา :  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหาร 
 สถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุ 
  ภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546,32 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. ในการพิจารณาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  พิจารณาผลการ 
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามสภาพจริง 

2. ในการวิจัยครั้งนี้  ไม่รวมผู้วิจัย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกันจึงได้นิยาม

ความหมายของค าต่างๆ ไว้ดังนี้    

 การบริหารงานวิชาการ   หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนตลอดถึงการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามท่ีเป็นนิติบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  คือ     
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นและการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
 โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   หมายถึง  
สถานศึกษาของรัฐบาลขนาดใหญ่พิเศษ  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    
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บทที่  2  

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิชาการ  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยท าการวิจัยใน
โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ซึ่งมีเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยดังนี้ 

การบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูให้ได้ผลดี    
และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่างานวิชาการเป็นงานหลักท่ีส าคัญท่ีสุดของ 
โรงเรียน เพราะผลท่ีเกิดจากงานวิชาการนั้นจะส่งผลต่อตัวผู้เรียนโดยตรง ส่วนงานด้านอื่นๆ  นั้น    
เป็นงานท่ีมาสนับสนุนให้งานวิชาการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเท่านั้น  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า  
งานวิชาการเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของการบริหารงานสถานศึกษา ไม่ว่าเป็นสถานศึกษา
ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาสามารถพิจารณาได้จากผลการด าเนินงานด้าน
วิชาการ  โดยมีการจัดกิจกรรมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน11   

ความหมายและความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหารจัดการกิจกรรมทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนและบริหารส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่างราบรื่น เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเล้ียงหัวใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรม
ท่ีส าคัญท่ีสุดของงานวิชาการท่ีสามารถท าให้งานวิชาการเกิดพลวัต (Academic affairs dynamic) 
อยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป12  

รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ ได้กล่าวว่า  การบริหารงานวิชาการเป็นงานท่ีส าคัญเนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จและ
                                                             

11ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน,์ การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
2553), 2. 

12 สันติ  บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ ไทยร่มเกล้า, 2552), 32. 
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ความสามารถของผู้บริหาร  การบริหารงานวิชาการ  หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างท่ี
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ต้ังแต่การก าหนดนโยบาย  การวางแผน ปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน  โดยการบริหารวิชาการ
ในสถานศึกษานั้นมีความส าคัญดังต่อไปนี้ คือ 1) ท าให้สถานศึกษาด าเนินการบริหารงานวิชาการ                    
2) ท าให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและคุณภาพ  สอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองแลการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก 3) เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัย
เกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีสนองตามความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพและ 4) เป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นอย่างกว้างขวาง 13 ซึ่งมี
ความหมายคล้ายกับหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ีกล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นหัวใจของโรงเรียน  มีขอบข่ายขว้างขวาง  ผู้บริหารโรงเรียนต้องกระจายอ านาจในการ
บริหารงานวิชาการอย่างชัดเจน  มีการวางแผนการท างานท่ีเป็นระบบและเป็นผู้น าทางวิชาการ
สามารถปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด14  
สอดคล้องกับการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีได้ถือว่า งานวิชาการเป็นงาน
หลักท่ีมีความส าคัญท่ีสุดในการบริหารโรงเรียน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมักจะพิจารณา
จากผลงานด้านวิชาการเป็นส าคัญ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการเรียน                   
การสอน เพื่อพัฒนาสติปัญญาและความรู้ความสามารถของนักเรียน  การบริหารงานวิชาการจึงเป็น
งานท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้องให้ความสนใจและใช้เวลา ในการบริหารให้มากกว่างาน
อื่นๆ15 

                                                             
13รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สงขลา ศูนย์

หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550), 29. 
14

 หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร , แนวทางการบริหารจัดการ
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารวิชาการ (กรุงเทพฯ : : ส านักการศึกษา, 2554), 
18. 

15กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ:บริษัท บุ๊คพอยท์ จ ากัด,2553), 1.  
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 จากความหมายและความส าคัญของการบริหารงานวิชาการท่ีนักการศึกษาและนักวิชาการ  
ได้กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า  การบริหารงานวิชาการมีความส าคัญประการแรกของการบริหาร
สถานศึกษาท่ีผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ  เนื่องมาจากงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจหลัก
ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ส่วนงานด้านอื่น ๆ เป็นงานสนับสนุน เพื่อให้การบริหารงาน
วิชาการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และประสบผลส าเร็จ น าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้  
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอบข่ายงานวิชาการ 

กฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ระบุอ านาจหน้าท่ีของผู้อ านวยการสถานศึกษาในการบริหารและ
จัดการศึกษาในด้านวิชาการ ไว้ 17 งาน  สอดคล้องกับส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
ได้จัดท าคู่มือสถานศึกษานิติบุคคลภายใต้การสนับสนุนของสภาการศึกษา ได้เสนอแนวคิดในการปรับ
ระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการให้มีอิสระและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดย
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น  2) เพื่อให้การบริหารและการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  3) 
เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนในการ
พัฒนาการเรียนรูท่ีสนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4) เพื่อให้สถานศึกษาไดประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงานและสถาบันอื่น ๆ ซึ่งได้ก าหนด 
ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารวิชาการ 17 งาน ดังนี้คือ   

1. การพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น   
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ   
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา   
5. การพัฒนากระบวนการเรียนร ู  
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหลงเรียนรู   
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9. การนิเทศการศึกษา          
10. การแนะแนวการศึกษา   
11. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น  
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน   ดานวิชาการของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา16  
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้กล่าว

ว่า บทบาทส าคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลักท่ีว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด การจัดการเรียนการสอนต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับ
ความสนใจความถนัดของผู้เรียน  มุ่งเน้นประเมิน พัฒนาการของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
การเข้าร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับระดับและ
รูปแบบการจัดการศึกษาและได้ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 7 ภารกิจ ดังนี้  

1. การวางแผนงานวิชาการ   
2. การบริหารงานวิชาการ   
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ   
5. การวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน   
6. การแนะแนวการศึกษา    
7. การประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ17 

                                                             
16ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการบริหารโรงเรียน“ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด,2555),39-40. 

17ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารงานมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ, 
2560). 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาตามคู่มือการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล  ซึ่งจ าแนกการบริหารงานวิชาการ
ออกเป็น 12 งานดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
5. การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
6. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
7. การนิเทศการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ คือ   
8. การแนะแนวการศึกษา  
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10.  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  
11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น       
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและ

สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา18 โดยมีรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงานตามขอบข่าย                   
การบริหารงานวิชาการท้ัง 12 งาน ดังนี้ 

1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ  ศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระ
ต่างๆ ท่ีก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมายและคุณลักษณะ            
ท่ีพึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการจัดการ
ใช้หลักสูตรให้เหมาะสม นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมจัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆ ท่ีก าหนดให้

                                                             
18ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.),2546),33-38. 
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มีในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมายและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โดย
พยายามบูรณาการเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ  ส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาสาระโดยจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ปกครอง  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ 
โดยเน้นการนิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น การนิเทศแบบเพื่อนครูช่วยเพื่อนครู        
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้คือ 
ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลของสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วย
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบัติและ
ผลงานจัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น  สถาน
ประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ให้ได้มาตรฐาน 

4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย  หรือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นๆ  

5) การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้คือ ศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ
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บริหารงานวิชาการส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือ  พัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาส่ือและ
เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานด้านวิชาการประสานความร่วมมือใน         
การผลิต จัดหา พัฒนาและการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ การประเมินผล
การพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ 1) ส ารวจแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น ในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียง 2) จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู 
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง  
3) จัดต้ังและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในการจัดต้ัง 
4) ส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ท่ีใช้ร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ ท้ังใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7) การนิเทศการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ 1) จัดระบบการนิเทศงาน
วิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 2) ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 3) ประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  4) ติดตามประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพัฒนา
ระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  5) การแลกเปล่ียน
เรียนรู้และประสบการณ์ การจัดระบบการนิเทศ การศึกษาภายในสถานศึกษากับสถาบันอื่นหรือ
เครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8) การแนะแนวการศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ จัดระบบการแนะแนว
การศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษาด าเนินการแนะแนวการศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษาประสานความร่วมมือ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาหรือเครือข่ายการ
แนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ
ดังนี้คือ  การจัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัด
ของกระทรวง เป้าหมาย ความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของ
ส านักงานรับรองความส าเร็จของสถานศึกษา  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาด าเนินการพัฒนางาน
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ตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

10)  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ ศึกษา 
ส ารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน  จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด และเทคนิค
ทักษะทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น                
การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา
และท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ส่งเสริมให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

11)   การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น      
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาของรัฐ  เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษาบริเวณใกล้เคียง ท้ังภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

12)  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้คือ  1) ส ารวจและศึกษาข้อมูลการ
จัดการศึกษารวมท้ังความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมท่ีจัดการศึกษา19 

                                                             
19ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.),2546),36-38. 
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 จากแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาท่ีกล่าวถึงขอบข่ายของการ
บริหารงานวิชาการส่วนใหญ่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน  แตกต่างกันเพียงรายละเอียดภายในเท่านั้น 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตามแนวคิด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และขอบข่ายการบริหารงานวิชาการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีงานวิชาการของ
สถานศึกษา จ าแนกเป็น 12 งานได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้                      
7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 10) การส่งเสริมความรู้ ทางวิชาการแก่ชุมชน 11) การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้สังคม ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้  รวมท้ังเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้  การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  โดย
ก าหนดให้มีดัชนีวัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สามารถตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษาได้ทุกช้ันปี  มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1) จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม  อีกท้ังเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น 
2) จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 

สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
3) จัดให้มีรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ส่งเสริมเฉพาะทาง  การส่งเสริมความเป็นเลิศ อาชีวศึกษา  ผู้บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก 
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5) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของผู้เรียน
กับผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและมุ่งสู่ความเป็นสากล 

2. สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายงานผลให้ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาได้รับทราบ20   
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการท่ีก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว้ 4 ขั้นตอน  ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตย์ธิดา จันดาสงค์ กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้   

1.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง ด้วยวิธีการดังนี้    
 1.1  จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทาง                     

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น    
 1.2  จัดท าหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข    
 1.3  จัดให้มีวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ    
 1.4  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศ      
ผู้บกพร่อง พิการและการศึกษาทางเลือก    

 1.5  เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของ 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และโลก    

2.  สถานศึกษาสามารถจัดท าหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอนและอื่น ๆ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยความร่วมมือของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา   

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา   

                                                             
20 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด, 2560), 23. 



 23 
 

4.  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา อีกท้ังรายงานผลให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ21   

รัชนีย์ สีหะวงษ์  ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีประกอบด้วยภารกิจ 5 ด้าน 
ดังนี้คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  2) การสร้างหลักสูตร  3) การน าหลักสูตรไปใช้     
4) การประเมินหลักสูตรและ 5) การปรับปรุงหลักสูตร22 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีขั้นตอนดังนี้
การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร การส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร การจัดท า
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การน าหลักสูตรไปใช้ การนิเทศ ติดตาม
และการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายของหลักสูตร  ครูผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการจัดการเรียนรู้  โดย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 1. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน  มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยยึดหลักให้ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุดและเช่ือว่าทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม

                                                             
21นิตย์ธิดา  จินดาสงค์ , "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา , 2558), 
25. 

22รัชนีย์  สีหะวงษ์ , "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), 
31    



 24 
 
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ท้ังนี้ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
เน้นให้ความส าคัญในด้านความรู้และคุณธรรม 
 2. กระบวนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะต้องอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็นเครื่องมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ท่ี
จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิเช่น กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ 
กระบวนการคิด กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วยตนเองและกระบวนการวิจัย  เหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ี
ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนและพัฒนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  
 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกใช้วิธีสอนและ
เทคนิคการสอน ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด   
 4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตร ท้ังผู้สอนและผู้เรียน ควรมีบทบาทดังนี้    
 4.1  บทบาทของผู้สอน     
  4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน                  
การจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน    
   4.1.2 ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านความรู้และทักษะ 
กระบวนการท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
  4.1.3 ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย     
  4.1.4 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้     
  4.1.5 จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมและน าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน     
  4.1.6 ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ 
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน     
  4.1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียนรวมท้ัง 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง    
 4.2 บทบาทของผู้เรียน     
  4.2.1 ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
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  4.2.2 เสาะแสวงหาความรู้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้  
ต้ังค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ     
  4.2.3 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
ในสถานการณ์ต่างๆ   
   4.2.4 มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครูผู้สอน     
  4.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง23  

การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายของการวัดผล ประเมินผลตามแนวทางการปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลดังนี้    
 การวัด (Measurement)  หมายถึง การก าหนดตัวเลขให้กับวัตถุส่ิงของ เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียน การจะได้ตัวเลขมานั้นต้องใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้ได้
ตัวเลขท่ีสามารถแทนคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการวัด   
 การประเมิน (Assessment)  หมายถึง  กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึกและใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับค าตอบของผู้เรียนท่ีท าในภาระงาน/ช้ินงาน ว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถท าอะไรได้และจะไป
ต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย   
 การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) หมายถึง  การน าเอาข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการวัด
มาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน  โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เพื่ อ
ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความเก่งหรืออ่อนเพียงใด  บรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด 
ซึ่งคือการสรุปผลการเรียน 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในช้ันเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลท่ีได้จากการวัดและประเมินท้ังท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยการด าเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน  
โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
พฤติกรรมท่ีต้องการวัด  น าผลท่ีได้มาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดในตัวช้ีวัดของมาตรฐาน
สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา  ข้อมูลท่ีได้นี้น าไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับ

                                                             
23กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552).  
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ความก้าวหน้า จุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุงให้แก่ผู้เรียน การตัดสินผลการเรี ยนรวบยอดในเรื่องหรือ
หน่วยการเรียนรู้ หรือรายวิชาและการวางแผน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน24 

 ทัศนีย์  เสียงหวาน  ได้กล่าวถึงการเทียบโอนผลการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มีวัตถุประสงค์และแนวทางเทียบโอน
ผลการเรียนท่ีหลากหลายมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอนในรูปแบบการจัดการศึกษาต่าง
รูปแบบกัน มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความหลากหลาย รวมท้ังเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียน
ระหว่างรูปแบบการจัดการศึกษาและลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน สามารถเทียบโอนกันได้โดย ให้
สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนด้วยการให้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้
จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆ หรือจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียน 
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง ลดการเรียนซ้ าซ้อนในรายวิชาท่ีเรียนมาแล้วและนัก เรียน
สามารถน าผลการเรียนไปเทียบโอนในสายอาชีพ  โดยให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา  ซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีแสดงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ 

2. พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การทดสอบ การสัมภาษณ์  
3. พิจารณาความสามารถและปฏิบัติได้จริง  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบท่ี

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด25 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ           
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุตาม

                                                             
24ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, vol. พิมพ์ครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด, 2557), 85. 

25 ทัศนีย์  เสียงหวาน, การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,2557), 33. 
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มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติ ซึ่งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ                  
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  โดยการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินระดับช้ันเรียน เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงการ การประเมิน
ช้ินงาน/ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน  การใช้แบบทดสอบเป็นต้น โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน  หรือผู้ปกครองร่วมประเมิน 

โดยการประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้า            
ในการเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนด้วย  ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล         
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี / รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนต้องพัฒนาในด้านใด รวมท้ัง
สามารถน าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับช าติ โดยผล             
การประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย  หลักสูตร 
โครงการหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ -รายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง และชุมชน 

3. การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
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พื้นฐานในการพัฒนา-คุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถ
ด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดย
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดในการด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียนใน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้ารับ
การประเมิน ซึ่งผลจากการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ 
เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน             
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

โดยข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ 
ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป  
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหา
ด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา  เป็นต้น  ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน  ดังนั้นสถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาจะต้องจัดท า
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา  การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาในประเทศ  นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอน
ความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สถานประกอบการ  สถาบันศาสนา  
สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ  การจัดการศึกษา  โดยครอบครัว 
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 โดยการเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียน
แรกท่ีสถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน  ท้ังนี้ผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้อง
ศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับผู้เรียนจาก
การเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม  ซึ่งการ
พิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ท่ีให้ข้อมูลแสดงความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน 

2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ 

3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
โดยการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประเทศหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการวัดผล การประเมินผลและการเทียบโอนการศึกษาถือว่าเป็นภารกิจท่ี
สถานศึกษาควรท่ีจะต้องให้ความส าคัญและจะต้องมีการจัดการท่ีเป็นระบบและกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ เพื่อท่ีจะสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกได้ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ26 

สรุปได้ว่า การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน เป็นการก าหนดระเบียบแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนด าเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง  การเทียบโอนความรู้  ทักษะประสบการณ์ผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น 
รวมถึงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น   

                                                             
26ฆนัท  ธาตุทอง, การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (นครปฐม เพชรเกษมการพิมพ,์ 2552), 53-59. 
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การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง  การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงเพื่อให้เกิด
นวัตกรรม หรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนให้ดีขึ้น27  
 เอมอร  ผลบุภพ กล่าวว่า งานวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ  โดย
ด าเนินการของครูผู้สอนและอาจรวมถึงนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  สมาชิกในชุมชน เพื่อใช้แก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียน หรือความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งความรู้ใหม่ๆ นี้เรียกว่า นวัตกรรมการศึกษา ท้ังนี้เพื่อใช้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเชิงระบบ  มีการวางแผนและวางนโยบายในการ
พัฒนาและเสร็จส้ินท่ีการคิดค้นนวัตกรรมการแก้ปัญหาได้28 
 สรุปได้ว่า งานวิจัยในช้ันเรียน หมายถึง การวิจัยท่ีด าเนินการโดยครูผู้สอน  เพื่อแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอน มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมท่ีมี
ความเหมาะสมส าหรับผู้เรียนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 

กระบวนการและข้ันตอนในการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 ภาคิน  ลุนลี  ได้กล่าวถึง ขั้นตอนของการวิจัยว่าประกอบด้วย 11 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1  การก าหนดผลผลิตทางการศึกษาท่ีจะท าการพัฒนา ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า 
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีจะวิจัยและพัฒนาคืออะไร โดยก าหนดคุณลักษณะท่ัวไป  รายละเอียดของ     
การใช้วัตถุประสงค์  การใช้เกณฑ์ในการเลือกก าหนดผลผลิตทางการศึกษาท่ีจะวิจัยและพัฒนา 
 ขั้นตอนท่ี  2  รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องคือ การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย              
การสังเกตภาคสนาม ซึ่ ง เกี่ยวข้องกับการใช้ผลผลิตการศึกษาท่ีก าหนด ถ้ามีความจ าเป็น
ผู้วิจัยและพัฒนาจะต้องท าการศึกษาวิจัยขนาดเล็กเพื่อหาค าตอบ  ซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีท่ีมีอยู่ไม่
สามารถตอบได้ก่อนท่ีจะเริ่มพัฒนาต่อไป 
 ขั้นตอนท่ี  3  การวางแผนการวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ผลผลิต 

                                                             
27เกรียงไกร  ปริธรรมมัง, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์

วิทยา จังหวัดสระแก้วตามทัศนะของนักเรียน" (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 31.  

28เอมอร  ผลบุภพ, "การวิจัยในชั้นเรียน" (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551), 
14     
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2. ประมาณค่าใช้จ่าย ก าลังคนและระยะเวลาท่ีต้องการใช้ศึกษาความเป็นไปได้  ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

3. พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลผลิต 
ขั้นตอนท่ี  4  พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลผลิต  ขั้นนี้เป็นขั้นตอนการออกแบบและจัดท า

ผลผลิตทางการศึกษาตามท่ีวางไว้ เช่น เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันก็
จะต้องออกแบบหลักสูตร  เตรียมวัสดุ  คู่มือการฝึกอบรม เอกสารในการฝึกอบรมและเครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ขั้นตอนท่ี 5  ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งท่ี 1 โดยการน าผลผลิตท่ีออกแบบและจัดเตรียม
ไว้ไปทดลอง เพื่อทดสอบคุณภาพขั้นต้นของผลผลิตในโรงเรียน จ านวน 1 – 3 โรงเรียน ใช้กลุ่มเล็ก    
6 – 12 คน  ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 6 ปรับปรุงผลผลิตครั้งท่ี 1 น าข้อมูลและผลการทดลองใช้จากขั้นตอนท่ี 5                 
มาพิจารณาปรับปรุง 

ขั้นตอนท่ี 7  ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งท่ี 2 น าผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบ
คุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงค์ในโรงเรียน จ านวน 5 – 15 โรงเรียนใช้กลุ่มเล็ก 30 – 100 คน   

ขั้นตอนท่ี 8 ปรับปรุงผลผลิตครั้งท่ี 2 น าข้อมูลและผลจากากรทดลองใช้จากขั้นท่ี 7                 
มาพิจารณาปรับปรุง 

ขั้นตอนท่ี 9 ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งท่ี 3 ขั้นนี้น าผลผลิตท่ีปรับปรุงไปทดลอง        
เพื่อทดสอบคุณภาพการใช้งานของผลผลิต โดยใช้ตามล าพังในโรงเรียน 10 – 13 โรงเรียน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 40 – 200 คน 

ขั้นตอนท่ี  10 ปรับปรุงผลผลิตครั้งท่ี 3 น าขั้นตอนท่ี 9 มาพิจารณาปรับปรุงเพื่อผลิตและ
เผยแพร่ต่อไป 

ขั้นตอนท่ี  11 เผยแพร่เป็นการเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลผลิตในท่ี
ประชุมสัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพ ส่งไปเผยแพร่ในโรงเรียนต่าง ๆ หรือติดต่อบริษัทเพื่อผลิตจ าหน่าย
ต่อไป29 

                                                             
29 ภาคิน  ลุนลี อ้างถึงใน รัชนีย์  สีหะวงษ์, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558), 42 - 44   
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 จากข้อมูลงานวิจัย แนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป็นการใช้กระบวนการท่ีเหมาะสม การแสวงหาวิธีการ แนวทางหรือนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของ           
การแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษากับ
สถานศึกษา องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ส่ือการเรียนการสอนเป็นองค์ระกอบท่ีท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
เพราะส่ือการเรียนการสอนจะช่วยให้ครูประหยัดเวลาและแรงงานในการสอน ช่วยให้ครูสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดท้ังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น โดยการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดจาก
ประสบการณ์และเกิดจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยอาจจะมีส่ือการเรียนการสอนเข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วย ท าให้จะเห็นได้ว่าส่ือการเรียนการสอนมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งเดล  ได้กล่าวถึงคุณค่าของส่ือการสอนว่าท าให้ผู้เรียนรู้ความหมาย ขอบข่ายและ
เพิ่มพูนขอบเขตของประสบการณ์ของผู้เรียนได้กว้างขวางขึ้น  จดจ าได้รวดเร็ว แม่นย ายิ่งขึ้น  โดยไม่
ต้องอาศัยค าอธิบายและท าให้ ผู้เรียนท่ีมีสติปัญญา แตกต่างกันได้เข้าใจเนื้อหาวิชาท่ีเรียน
เช่นเดียวกัน30  ส่วนอีริคสัน  ได้กล่าวถึงความส าคัญของส่ือการสอนว่า ส่ือการสอนจะช่วยจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนมากขึ้น  ช่วยให้ครูจัดเนื้อหาท่ีมีความหมาย ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสนองต่อบุคคลแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี และเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น31 ซึ่งการปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้นจะต้องเป็นกระบวนการท่ี
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบขั้นตอนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน  ครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษา
ตามแนวทางการปฏิรูปดังนี้ 

1. การปฏิรูปความคิดของบุคลากร  เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะบุคลากรจะเป็นบุคคลท่ีน าเอา
เทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติจริงภายในสถานศึกษา ซึ่งหากบุคลากรมีทัศนคติเชิงบวก ยอมรับการ
เปล่ียนแปลงแล้วก็ย่อมเกิดผลดีต่อการพัฒนาปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

                                                             
30Edgar Dale, Auto-Visual Methods in Teaching (New York Rinchart and 

Winston, 1975), 8. 
31 Calton W.Erickson, Administering Instructional Media Programmes (NewYork 

RR Bouker Co., 1970), 182. 
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2. การปฏิรูปการผลิต โดยต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ในเบื้องต้นก่อน เพื่อให้ส่ือ
วัสดุอุปกรณ์และโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ ถูกผลิตออกมาตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ได้จริง และ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังต้องมีกระบวนการผลิตท่ีส้ัน กระชับ พร้อมท้ัง
พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัยท่ีจะท าให้ส่ือการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การปฏิรูปการเผยแพร่  ต้องมีการประชาสัมพันธ์และน ากลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ข่าวสาร
สาระท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ท่ัวถึงและหลากหลายเป็นระบบการเผยแพร่ท่ีเป็น
ระบบเปิด กลุ่มเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปสามารถรับรู้จากส่ือได้โดยตรงกว้างขวางและท่ีส าคัญ
ต้องค านึงถึงศักยภาพผู้ใช้ ความพร้อมใน ปัจจัยต่างๆ พร้อมกันไปด้วย 

4. การปฏิรูประบบตรวจสอบและประเมินผล เป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการสร้าง
ผลผลิตให้มีคุณภาพและคุ้มค่า เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่อไป  

จากความส าคัญของส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษา      
ครูโสตทัศนศึกษา ครูผู้สอนจะต้องร่วมคิด ร่วมปรึกษา ร่วมพัฒนาให้มีการจัดหาส่ืออย่างเป็นระบบ
ถาวรจริงจังและกระจายส่ือออกไปทุกพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือนอก
โรงเรียนก็ตาม ท้ังนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิวัฒนาการเกี่ยวกับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทางอีริคสัน   
จึงได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารในเรื่องการบริหารส่ือการเรียนการสอนว่า  1) ผู้บริหารต้องเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการใช้การบ ารุงรักษาส่ือตลอดจนการมอบหมายหน้าท่ี
รับผิดชอบ 2) เป็นผู้นิเทศในฐานะท่ีผู้บริหารเป็นนักการศึกษาจึงควรท่ีจะต้องพยายามช่วยเหลือครูให้
สามารถน าส่ือการเรียนการสอนมาใช้ประกอบการเรียนให้มีประสิทธิภาพ  โดยกระบวนการนิเทศ
การศึกษา 3) เป็นผู้มีความรู้ในด้านส่ือการสอน  สามารถท่ีจะให้ค าแนะน า เผยแพร่หรือสร้างสรรค์ส่ือ
การเรียนการสอนเพื่อน ามาใช้ในโรงเรียนได้และ 4) เป็นช่างเทคนิค โดยผู้บริหารต้องมีความรู้
ความสามารถพอสมควรเกี่ยวกับวิธีใช้และรู้ถึงประสิทธิภาพของส่ือการสอนแต่ละชนิด และควรมี
ความรู้ ด้านการดูแลบ ารุงรักษาส่ือการเรียนการสอนพอสมควร  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารส่ือ
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา32   

                                                             
32Calton W. Erickson, Administering Instruction Media Programmes (New 

York : RR. Bouker Co.,1970),10-12. 
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 ดวงกมล  สินเพ็ง  กล่าวถึงความหมายของนวัตกรรมการศึกษา คือ การกระท าหรือแนวคิด
ใหม่หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ท่ีน ามาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงปรารถนา33 

 จันทร์ชลี  มาพุทธ ได้ให้ความหมายของค าว่า นวัตกรรมการศึกษาไว้ว่า เป็นการน าความคิด
ใหม่ๆ มาใช้ในการศึกษา  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนและ        
ช่วยประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วีดิทัศน์ ส่ือหลายมิติและอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น และได้กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง การน าส่ิงต่างๆ รวมถึง
วิธีการเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอ นให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด34 สอดคล้องกับแนวคิดของ ภรภัทร  เฮ็งนิรันดร ท่ีได้ให้ความหมายของ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคือ การน าวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ มาใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาเช่นกัน35  

 จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หมายถึง             

การน าความรู้ แนวคิด วิธีการและวัสดุ อุปกรณ์มาใช้ในจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้เรียน 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเกิดแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ฉัตรชัย  ต้นกล้า  ได้เสนอแนวทางการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้ส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษาและการบริหารวิชาการ 

                                                             
33ดวงกมล  สินเพ็ง, การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง, vol. พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2553), 109.  

34จันทร์ชลี  มาพุทธ, เอกสารประกอบการสอนพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง vol. พิมพ์ครั้งท่ี 2 
(ชลบุรี: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), 106.  

35ภรภัทร  เฮ็งนิรันดร , "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2" (งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), 
38. 
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2. จัดท าแผนงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. จัดสร้างจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. ให้บริการห้องผลิตส่ือและห้องสืบค้นความรู้ บริการครูผู้สอน 
5. จัดโครงการประกวดส่ือและนวัตกรรมท่ีเป็นผลงานของครูผู้สอน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูส่งส่ือนวัตกรรมเข้าประกวดแข่งขันระดับต่างๆ 
7. สนับสนุนให้ครูผลิต ใช้ส่ือและรายงานผลการใช้ในรูปแบบการวิจัย 
8. จัดท าทะเบียนข้อมูลส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
9. จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการใช้ห้อง

ท่ีให้บริการในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ 
10.  ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนต่างๆ 
11.  ส่งเสริมและให้บริการการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
12.  จัดอบรมและส่งเสริมบุคลากรในการผลิตส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาจัดหา ผลิตส่ือ นวัตกรรม อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและซ่อมบ ารุงให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมจัดท าบัญชีไว้อย่างชัดเจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สรุปได้ว่า  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นการศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นใน
การผลิตส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดหาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน ควรมีการติดตาม ประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรมในสถานศึกษาให้เป็นระบบท่ี
ชัดเจน ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น  

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 25 ได้ก าหนดไว้ 
ว่ารัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ห้องสมุด
ประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อย่างเพียงพอและมี
ประ สิทธิภาพ 36  ดังนั้น   ทางสถานศึกษาจึงควรมีการด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาและด าเนินการเพื่อส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มี                  
การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  สถาบั นส่ิงแวดล้อมไทยให้ได้
ความหมายของแหล่งการเรียนรู้ว่า หมายถึงตัวบุคคลหรือสถานท่ีจุดใดจุดหนึ่งหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่
                                                             

36 กองเทพ  เคลือบพณิชกุล และคณะ, รวมกฎหมายและระเบียบท่ีใช้ในการปฏิบัติราชการ 

(กรุงเทพฯ : : ส านักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, 2549). 
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ตามธรรมชาติ ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น วิทยาการชาวบ้าน              
ซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน  กลุ่มวัฒนธรรม  อุตสาหกรรม  
ครัวเรือน  องค์กร  ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สถานประกอบการ รวมท้ังแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติ ป่าเขา ทุ่งนา ท่ีอาจจะมีอยู่ท้ังในโรงเรียนและชุมชนโดยแหล่งการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งท่ี ส าคัญในการท าให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิดและปฏิบัติจริง  ซึ่งการจัดกิจกรรม
ในแหล่งการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์37   

นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประเภทของแหล่งเรียนรู้ว่า
สามารถจัดได้หลายแบบตามความสอดคล้องกับโรงเรียนแต่ละแห่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ โดยใน
ท่ีนี้ได้เสนอการจัดประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว้ 2 แบบคือ 1) จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้  คือ    
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ  แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  บุคคล  2) จัดตามแหล่งท่ีต้ังของแหล่ง
เรียนรู้ คือ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน38  ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันส่ิงแวดล้อมไทยได้เสนอลักษณะของแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้ 

 โดยหลักเกี่ยวกับการจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ได้แก่ 1) อาคารสถานท่ีควรมี
ความเหมาะสมอยู่ในจุดศูนย์กลางท่ีนักเรียนและครูอาจารย์มาใช้ได้สะดวก  ห่างไกลจากเสียงรบกวน
มีแสงสว่างเพียงพอ  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  2) ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้ควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ทางบรรณารักษศาสตร์หรือหลักการจัดระบบส่ือเพื่อสะดวกในการใช้และควรมีครูอื่นๆ เป็นผู้ช่วยหรือ
อาจแต่งต้ังคณะกรรมการท างานและมีนักเรียนช่วยงาน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญท่ีจะช่วยให้งานส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 3) การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ควรจัดให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการใช้
ประโยชน์  ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือเทคโนโลยี 

การนิเทศการศึกษา 

  โกลแฮมเมอร์ และคณะ (Others) ได้ให้ค าจ ากัดความของการนิเทศ ไว้ว่า เป็นลักษณะงาน
ท่ีมอบหมายให้ครูหรือผู้นิเทศท่ีจะกระตุ้นให้ครู หรือครูแนะแนวในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาในการท่ี
จะน าวิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอนมาใช้ โดยเน้นถึงทักษะในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบันการนิเทศ

                                                             
37 กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย, แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงาน

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 6,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ  ดิ
เอ็มเพอเรอร์ พี กรุ๊ป จ ากัด, 2544), 230-31. 

38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
(กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), 1-4. 
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การศึกษาจึงเป็นความพยายามท่ีจะช่วยเหลือครูแก้ปัญหา ช่วยเหลือครูในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และการสร้างบรรยากาศท่ีดีระหว่างครูและนักเรียน39  
 กลิคแมน  ได้กล่าวถึงการนิเทศว่าเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับงานและหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ           
การปรับปรุงการเรียนการสอน  ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องหลักการจัดครูเข้าสอน  การจัดส่ือการสอน  
ส่ิงอ านวยความสะดวก  การเตรียมและพัฒนาครู  รวมท้ังการประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ
การศึกษาจึงเป็นงานท่ีมีลักษณะดังนี้คือ 1) เป็นระบบย่อยระบบหนึ่งของระบบการศึกษา  2) เป็น
กระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน  3) เพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับครู  
รวมท้ังบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาและ 4) ความต้องการความส าเร็จตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาคือคุณภาพของผู้เรีย40  ซึ่งสอดคล้องกับดุลล์  ท่ีได้ให้ความหมายของการนิเทศว่า            
เป็นการกระท าหลายๆ อย่างของนักการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุง
การสอนของครู41   

 แฮร์ริส - จึงได้กล่าวถึงงานนิเทศการศึกษาไว้ดังนี ้
 1. งานพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculum) คือการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะกับสภาวการณ์ท่ัวไป  ซึ่งมีองค์ประกอบเช่น เค้าโครงหลักสูตร การน าไปใช้กับผู้เรียน โดย
ค านึงถึงวุฒิภาวะเป็นต้น 
 2. งานด าเนินการด้านการเรียนการสอน (Organizing for Instruction) คือการจัด
ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร 
 3. การเลือกสรรบุคลากร (Staffing) คือการจัดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการ
คัดเลือกบรรจุบุคลากร  การฝึกอบรม  และการเก็บรักษาระเบียนของแต่ละบุคคล 
   4. การจัดบริการความสะดวก (Facility) คือการจัดให้มีเครื่องมือ  อุปกรณ์และวัสดุการเรียน
การสอนท่ีเพียงพอ  มีการวางแผนจัดหาวัสดุ  ดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ 

                                                             
39 Robert Goldhammer and Others, Clinical Supervision (New York Holt Rine 

hart and Winston, 1980). 
40 C.D. Glickman, "Developmental Supervision : Altermative Practice for 

Helping Teachers Jmprove  Instruction," Washington D.C : Association for Supervision 
and Curriculum Development  (1981): 6. 

41 Lloyd W. Dull, Supervision : School Leadership Handbook (cohio Charles E. 
Merrill Publishing Co., 1981). 
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 5. การคัดเลือก จ าแนก ทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ (Software and Hardware) ในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้น จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ท้ังหลาย 
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมและสามารถท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่าง           
มีประสิทธิภาพ 
 6. การจัดฝึกอบรมครูประจ าการ ( In-Service Training) เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม            
เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครู ช่วยให้ครูเป็นผู้ท่ี
ทันต่อเหตุการณ์ 
 7. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับครูบรรจุใหม่ คือมีการจัดปฐมนิเทศ  
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครูผู้บรรจุใหม่ให้สามารถปรับตัวได้  เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี  บุคคล  
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ  
 8. งานท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายในการปฏิบัติงาน (Special Service) เป็นการน านโยบายมา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 
 9. การประสานงานกับชุมชน (Public Relation) โดยการนิเทศการศึกษามีหน้าท่ีใน          
การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
 10. การประเมิน (Evaluation) โดยการนิเทศการศึกษาจะต้องจัดให้มีการประเมินผล           
การเรียนการสอน เพื่อหาข้อบกพร่อง และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น42 
 วราภรณ์  แสงพลสิทธิ์  ได้กล่าวถึงเทคนิคการนิเทศการศึกษา มี 5 รูปแบบดังนี้ 

1. การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์  เป็นแนวทางการนิเทศแบบหนึ่งท่ีอาศัยผลการวิจัยมาใช้   
น าทฤษฎีทางการศึกษาและการวัดผลการศึกษาท่ีเกิดขึ้น จึงได้น าส่ิงท่ีค้นพบใหม่ๆ มาให้ประยุกต์ใช้
กับครูผู้สอน  เพื่อจะได้พัฒนาให้เป็นครูท่ีมีคุณภาพและท างานอย่างเป็นระบบ ระเบียบตามวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์   

ดังนั้น  การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ หมายถึง การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน           
การพัฒนาการศึกษา ในหน้าท่ีขอบข่ายของผู้นิเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งอาจสรุปแนวทางการ
นิเทศแบบวิทยาศาสตร์ได้ 2 แนวทางควบคู่กันคือ กระบวนการแสวงหาความจริงทางการศึกษากับ
กระบวนการหาวิธีการแก้ปัญหาทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical supervision) เป็นการนิเทศท่ีมุ่งให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์การเรียนการสอน  ซึ่งจ าเพาะเจาะจงเป็นการนิเทศท่ีใช้ในห้องเรียน โดยให้ผู้นิเทศมี

                                                             
42 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Third Edition) (New Jersey 

Prentice Hall, 1985), 11-12. 
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บทบาทคล้ายหมอและผู้รับการนิเทศคือ คนไข้ ซึ่งมีสภาพปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหานั้น         
การนิเทศแบบคลินิก มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับครูผู้สอนในห้องเรียน ข้อมูลหลักได้จากการบันทึก
เหตุการณ์ในห้องเรียน ได้แก่ การรับรู้ ความเช่ือ เจตคติของครูผู้สอนและนักเรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการเรียนการสอน   

ดังนั้น การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง การแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
ในห้องเรียนตลอดจนโครงการด าเนินงานและวิธีการท่ีจะปรับพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน  อาศัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศเป็นรากฐาน43  
 จะเห็นได้ว่า การนิเทศการศึกษามีบทบาทส าคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ถึงแม้ว่าการจัดการศึกษาจะมีการเปล่ียนแปลงไป กระบวนการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนจะมีวิธีการและรูปแบบท่ีพัฒนาไปมากน้อยเพียงไรก็ตาม แต่หน้าท่ีหลักของการนิเทศ
การศึกษาในด้านการสนับสนุน  ส่งเสริมและติดตามก็ยังคงมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการจัด
การศึกษาและคุณภาพการศึกษาอย่างไม่เปล่ียนแปลง 

การแนะแนวการศึกษา 

 ปัจจุบันโรงเรียนได้มีการจัดการแนะแนวขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเอง                   
ด้านความรู้  ความสามารถตัดสินใจได้เหมาะสมในการเลือกแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
รวมท้ังสามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้ดี มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขท่ีชัดเจนของ          
การแนะแนว เพื่อเป็นกรอบของการด าเนินงานแนะแนวท่ีถูกต้อง โดยได้มีผู้ให้ความหมายของ            
การแนะแนวไว้หลายท่าน เช่น วิลเลียม เอ็ม พรอคเตอร์ (William M. Proctor) ได้อธิบายถึง
ความหมายของการแนะแนวว่า เป็นบริการซึ่งจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนท้ังท่ีเป็นรายบุคคลและราย
กลุ่ม ท้ังท่ียังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนและท่ีออกจากโรงเรียนไปแล้ว เพื่อช่วยให้เขาสามารถปรับ
ตนได้ดีท่ีสุดและรู้จักตัดสินใจในการเลือกอาชีพ ดูแลสุขภาพและสังคมได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด44  
 สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮัลฟิช (Hullfish H.) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญในการบริหารงานแนะ
แนวว่ามีดังต่อไปนี้คือ   

                                                             
43 วราภรณ์  แสงพลสิทธิ์, รายงานการวิจัยเรื่อง ความต้องการการนิเทศการสอนของครู  

เครือข่ายโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (กรุงเทพฯ: โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม, 2554), 14. 
44William M.Proctor, Principles of  Guidance (New York: Thomas Y.Crowell 

Co., 1983), 142. 
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  1) หลักของการให้อิสระทางสติปัญญา (The Principles of free intelligence) 
เป็นการยอมรับนับถือสติปัญญา ค่านิยมและความรู้ซึ่งกันและกันและเป็นการสร้างสัมพันธภาพ            
อย่างแท้จริงของกลุ่มผู้ท างาน ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารงาน   
  2) หลักของการมีส่วนร่วมในงาน (the principles of participation) เป็นการให้
คุณค่าในการด าเนินงานและการบริหารงาน 
  3) หลักเอกัตบุคคล  (the principles of individuality)  เป็นการตระหนักถึง  
ความมีอิสระของทุกคนในการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมและท างานโดยใช้สติปัญญาของตน 
อย่างเสรี ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของงานและจะก่อให้เกิดความร่วมมือ
เป็นอย่างดี45    
  สรุปได้ว่า การแนะแนวการศึกษา หมายถึง กระบวนการช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง
ตามสภาพของความเป็นจริง สามารถวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
การตัดสินใจด้วยตนเองได้ท้ังด้านการศึกษา การประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวไปในทางท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม ท าให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
 ฐิตารีย์  ไชยชิน  ได้กล่าวถึงการแนะแนวการศึกษาว่ามีขอบข่ายสาระส าคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. การแนะแนวการศึกษา  มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ รู้จัก
แสวงหาความรู้และวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวด้านการเรียนและมีนิสัย
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ 

2. การแนะแนวอาชีพ  ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอย่างหลากหลาย มีเจตคติ
และนิสัยท่ีดีในการท างาน มีโอกาสได้รับประสบการณ์และฝึกงานตามความถนัด ความสนใจ          
การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น  
มีอารมณ์มั่นคง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เข้าใจส่ิงแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข46  

                                                             
45 Hullfish H., Democracy in the Administration of Higher Education (New York 

Harpers  &  Row Publishers, Inc., 1950), 240. 
46 ฐิตารีย์  ไชยชิน, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มบ่อ

ทอง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2" (งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556), 39. 
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 กล่าวถึงการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาท้ังระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 

 มาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงอื่นท่ีมี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

 มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชน  ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผล           
การจัดการศึกษาท่ีมิใช่การจัดการอุดมศึกษา  ซึ่ งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้  ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน   
ทุกห้าปีนับต้ังแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน47 

 จูรัน (Josept & A., 2010) กล่าวว่า คุณภาพเป็นการด าเนินการท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้ซึ่งได้ให้ความหมายของคุณภาพใน 2 ลักษณะคือ 1) คุณภาพ หมายถึง ลักษณะของผลผลิตท่ีตรง
ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  โดยคุณภาพเน้นไปท่ีผลลัพธ์ท่ี เกิดขึ้น 
เป้าหมายส าคัญของการเพิ่มคุณภาพ  เพื่อท าให้เกิดความพึงพอใจสนองต่อความหวังของลูกค้าให้มาก
ขึ้นและมีผลท าให้รายได้หรือผลลัพธ์เพิ่มขึ้นในท่ีสุด  2) คุณภาพ หมายถึง ความอิสระจากความขาด
แคลน ปลอดจากข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดข้ึนในการท างานและความไม่พึงพอใจของลูกค้า
ต่อผลผลิตท่ีเกิดขึ้น ซึ่งความหมายนี้เน้นถึงค่าใช้จ่าย“คุณภาพสูง ค่าใช้จ่ายน้อย”48 

                                                             

 47 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562, 2562 วันท่ี 1 พฤษภาคม,      
รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 136 ตอนท่ี 36ก., หน้า 51. 
 

48 Juran M. Josept and DeFeo A., Juran’s Quality Handbook: The Complete to 
Performance Excellence.(6th Ed.) (Singapore: McGraw-Hill, 2010). 



 42 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษานั้นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. จัดระบบโครงสร้างองค์กรรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวชี้วัดกระทรวง  เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ของส านักงานรับรองความส าเร็จของสถานศึกษา 
 3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
ตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 4. ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน            
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 7. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
การประเมินสถานศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง49 
 ฐิตารีย์  ไชยชิน  ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี  8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา50 
 สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นการด าเนินการท่ีสร้างความมั่นใจ                      
ว่าสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  โดยใช้การวางแผน            

                                                             
49 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,คู่มือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน็นิติบุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(ร.ส.พ.),2546),33-38. 

50 ฐิตารีย์  ไชยชิน,ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มบ่อ
ทอง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2.(งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),40. 
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การด าเนินงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 

 แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2560-2564 มีเป้าหมายท่ี
ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในด้านยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาทุน
ศักยภาพมนุษย์  สร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม โดยให้ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มีชีวิตในชุมชนและให้มีการใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ และ              
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศิลปหัตถกรรมท่ีสืบ
ทอดมาจากอดีต รวมท้ังพัฒนาระบบจัดการความรู้บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิสังคม51 

 วีระชาติ ชาภูหลง ได้ศึกษาการพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัด
การศึกษา พบว่า ผู้บริหารและครูมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษาและ
มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนเห็นความส าคัญใน
การจัดการศึกษาร่วมกัน  ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและมีการ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ชุมชนเกิดความพอใจและ              
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี การพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใน
การจัดการศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางในการพัฒนา  

 ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์  กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน คือ การท่ี
สถานศึกษาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ชุมชน
ท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการพัฒนาและร่วมมือกันวิเคราะห์เนื้อหา ปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน52 

                                                             
51

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 – 2564, (กรุงเทพฯ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์,2560),26. 

52 ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 
2557), 55. 
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 สรุปได้ว่า  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนเป็นการร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน ท้องถิ่นในด้านการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาท่ีเป็นไปตามกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลด
ความเล่ือมล้ าทางสังคมและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน   

การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

 สมาน  อ่อนสระ  กล่าวถึงความหมายของการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่นว่า เป็นการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของ
รัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา       
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ท้ังภายในและต่างประเทศ53 

 ฐิตารีย์  ไชยชิน กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนในการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นดังนี้คือ 1) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรและ             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักเรียนทุกด้าน 2) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  3) ให้บริการด้านวิชาการท่ี
สามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในท่ีอื่นๆ  4) จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น54 

 ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์  ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติของการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ว่าเป็นกระบวนการท่ีประชาชนในฐานะเป็น               
ส่วนหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่นได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยแสดง         
ความคิดเห็นและกระท าในส่ิงท่ีเห็นตรงกัน ตลอดจนร่วมพิจารณาก าหนดปัญหาความต้องการของ

                                                             
53สมาน  อ่อนสระ, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียน  

ชุมชนวัดวังเคียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยนาท" (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม, 2550), 12.  

54
 ฐิตารีย์  ไชยชิน,ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนวิชำกำรโรงเรียน กลุ่มบ่อ

ทอง 2 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 .(งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),118. 
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ประชาชน ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ค้นหาแนวทางพัฒนาโรงเรียน อีกท้ัง
ชุมชนส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพ ไม่มีเวลาท่ีจะมารับความรู้  ร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับ
สถานศึกษาและอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะครูไม่มีเวลามากพอท่ีจะถ่ายทอดความรู้                 
ด้านวิชาการสู่ชุมชน55 

 การประสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ ตามกรอบแนวคิด
โรงเรียนมาตรฐานสากล (Wold Class Standard School) ได้กล่าวว่า โรงเรียนท่ีร่วมกันมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนพร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีมีคุณค่าของสังคม
โลก (Global  Citizenship) นอกจากจะส่งเสริมความรู้ ความสามารถ เพื่อความเป็นเลิศของนักเรียน
แล้วจ าเป็นต้องพิจารณามิติภาพกว้างระดับโลก ในการ จัดหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้  
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความสามารถ  โดยโรงเรียนสามารถแสวงหาและสร้างเครือข่ายการร่วม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การร่วมพัฒนา
สามารถด าเนินการได้ท้ังในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับสาขาวิชา 
ระดับช้ันเรียน ระดับบุคคล/กลุ่มบุคคล เช่น การเป็นคู่พัฒนาระหว่างครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน   
การร่วมพัฒนาระหว่างนักเรียนฯลฯ เครือข่ายการร่วมพัฒนาระดับโรงเรียน จ าแนกได้ ดังนี้  

  1. เครือข่ายร่วมพัฒนาตามพื้นท่ี (Area-Base  Partnership)  เป็นการจ าแนกโรงเรียน            
ร่วมพัฒนาตามสภาพพื้นท่ี ภูมิศาสตร์ ได้แก่ โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ท้องถิ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในเขต
พื้นท่ีหรือจังหวัดเดียวกันเป็นส าคัญหรืออาจต้ังอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
ประสานงานและการวางแผนการให้ความร่วมมือพัฒนา  

 2. เครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา (Cluster  Partnership) ประกอบด้วยโรงเรียนสองโรงเรียน
หรือมากกว่านั้นใน ท้องถิ่นเดียวกันด าเนินการร่วมพัฒนากับโรงเรียนจ านวนใกล้เคียงกันในอีกท้องท่ี
หนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วควรค านึงถึงระยะทางหรือความสะดวกในการเดินทางระหว่างกลุ่ม  เพื่อให้
โรงเรียนสามารถติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันได้ทางตรง (Face-to-
Face)  อย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง  ลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนร่วมพัฒนานี้คือ 
แต่ละโรงเรียนในกลุ่มมักจะมีโรงเรียนท่ีเป็นคู่ร่วมพัฒนาในกลุ่มโรงเรียนของต่างประเทศ  ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการเช่ือมประสานการร่วมพัฒนาระหว่างกลุ่มโรงเรียนภายในประเทศและต่างประเทศ 
                                                             

55ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ,์ "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2557),111.  
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  3. เครือข่ายร่วมพัฒนาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Agenda-Base Partnership) เป็นการร่วม
พัฒนาระหว่างโรงเรียนท่ีมีวาระการพัฒนาหรือวัตถุประสงค์เฉพาะร่วมกัน เช่น กลุ่มโรงเรียนเน้น
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย กลุ่ม Education Hub ฯลฯ  

 4. เครือข่ายท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะ (Identity-Base Partnership)  เป็นการรวมกลุ่มเพื่อให้
ความช่วยเหลือ ร่วมมือกันตามอัตลักษณ์ร่วมของโรงเรียน เช่น กลุ่มสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มอนุบาล
จังหวัด กลุ่มเทพศิรินทร์  กลุ่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯลฯ56  

 นอกจากนี้ในส่วนของการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นนั้น
ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้คือ 1) การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ท้ังบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และ2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 57 
 สรุปได้ว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น เป็นการวางแผน
ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ท้ังในส่วนภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมมือกัน
พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด

การศึกษา 

แนวคิดของ ภารดี  อนันต์นาวี  ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ดังนี้คือ  

                                                             
56ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย , ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (ปรับปรุง พ.ศ.
2562), (กรุงเทพฯ:มปท.,2561),54-57.   

57ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 

(ร.ส.พ.),2546),33-38. 
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1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมท้ังความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
งานวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

3. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา58 
 ส านักงานการศึกษามัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนวทางการด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

1. สถานศึกษาต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
ภาครัฐและเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาท่ีเป็นจุดเน้นเฉพาะ 

2. สถานศึกษาจัดให้มีการสร้างความรู้  ความเข้าใจและเพิ่มความพร้อมให้กับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัด 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการและสถาบัน
อื่นท่ีจัด ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม 

6. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 สรุปได้ว่า สถานศึกษาควรร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ 

                                                             
58 ภารดี  อนันต์นาวี, หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, vol. พิมพ์ครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ มนตรี, 2552), 286. 
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เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาและความต้องการรวมท้ังหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนราชินีบูรณะ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 โรงเรียนราชินีบูรณะ  เลขท่ี 9  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

รหัสไปรษณีย์ 73000  โทร.0-3425-8345  เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   

 พ.ศ. 2457  เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร สมุหเทศาภิบาล มณฑลนครชัยศรี  ได้ขอครูสตรีจาก 

กระทรวงธรรมการ เพื่อจัดต้ังโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดขึ้น  โดยเช่าห้องแถวริมถนนซ้ายพระของ

พระคลังข้างท่ี 2 ห้องเป็นโรงเรียน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457  มีนักเรียน 

7 คน ต่อมาโรงเรียนถูกไฟไหม้ จึงย้ายมาต้ังใหม่ท่ีเรือนข้างท่ีพักของกองเสือป่า (ใกล้ห้องสมุด

ประชาชนในปัจจุบัน)  มีนักเรียน 36 คน ต่อมาพระยามหาอ ามาตย์อุปราชภาคตะวันตกและ

สมุหเทศาภิบาลนครชัยศรี เห็นความจ าเป็นจะต้องต้ังโรงเรียนถาวรขึ้น จึงมอบให้คุณหญิงทองอยู่ 

ข้าหลวงคนสนิทของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเข้าเฝ้าขอพระราชทานเงิน เพื่อสร้าง

โรงเรียนสตรี ประจ ามณฑลโดยโปรดเกล้าฯพระราชทานเงิน  25,000 บาท เพื่อใช้สร้างโรงเรียน

บริเวณถนนราชมรรคา (ถนนหน้าพระในปัจจุบัน) ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม  โดยมีพระพุทธเกษตรานุรักษ์ พัศดีเรือนจ านครปฐม  เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างจนเสร็จส้ิน

เรียบร้อยและเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2461  

 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ(พระพันปีหลวง) ได้พระราชทานพระบรมฉายา

ลักษณ์ขนาดใหญ่ให้แก่คณะครูและนักเรียน พร้อมโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิยากรเป็น

ผู้แทนพระองค์มาเปิดโรงเรียนพร้อมกับพระราชทานนามโรงเรียนว่า“ราชินีบูรณะ” เมื่อวันท่ี 10 

มิถุนายน พ.ศ. 2462     

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : โรงเรียนราชินีบูรณะ เป็นสถานศึกษาช้ันน าในการพัฒนากุลสตรีไทยท่ีมี
ศักยภาพและคุณลักษณะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
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เป้าประสงค์  

1. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นผู้น า         
ในทุกด้าน  มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุ่งท างานเพื่อ สังคมและน้อมน า          
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ มีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม มีการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน สนองต่อความถนัดและศักยภาพของ
ผู้เรียน 

3. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม            

ในการพัฒนาการศึกษา 

ข้อมูลด้านบุคลากร 

 ปีการศึกษา2560 ครูผู้สอนจ านวน 149 คน เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 19 คน ลูกจ้างประจ า 8 คน 

เจ้าหน้าท่ีอาคาร สถานท่ีและแม่ครัว รวม 21 คน  พนักงานขับรถ 2 คนและเจ้าหน้าท่ีรักษา       

ความปลอดภัย จ านวน 3 คน  

ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 
ม.1 12 514 
ม.2 12 501 
ม.3 12 545 
ม.4 13 435 
ม.5 12 457 
ม.6 12 511 

รวมทั้งสิ้น 73 2,969 

 ท่ีมา : โรงเรียนราชินีบูรณะ,รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560,4.59 

                                                             
59

 โรงเรียนราชินีบูรณะ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9,รำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสถำนศึกษำ(SAR) ปีกำรศึกษำ 2560,4. 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 กุลฑรี  พิกุลแกม  ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 พบว่า การบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น อยู่ในระดับปานกลาง60 

 ขวัญใจ แสงเจริญ  ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม
(สหราษฎร์บูรณะ) ส านักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนวัดหนองแขม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด 4 ด้านและระดับมาก 5 ด้านและด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณารายด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) ส านักงานเขตหนองแขม  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีท้ังเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ  โรงเรียนมีการนิเทศ
งานวิชาการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากร  ผู้บริหารและครูได้วางแผนและด าเนินการร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ได้ผลดีขึ้น61     

 คณิศร์ จับจิตต์  ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พบว่า โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 

                                                             
60 กุลฑรี  พิกุลแกม, "การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 " (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551). 

61  ขวัญใจ แสงเจริญ, "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)  
ส านักงานเขตหนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร" (การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฺฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 77. 
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มีการด าเนินงานแนะแนวระดับปฏิบัติมากท่ีสุดและรายการท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด คือ จัดท า
โครงการแผนงานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อระบุปัญหาการแนะแนวในโรงเรียน62 

 จีณัญญาพัจน์ โคตรหลักค า  ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า  สภาพการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่           
การวางแผนงานวิชาการและการนิเทศงานวิชาการ รองลงมาคือ ระบบการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การจัดส่ือการเรียนการสอน63  

 ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อ าเภอตาพระยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เรียงล าดับค่าเฉล่ียรายด้านจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ด้านการแนะแนวการศึกษา  ด้านการพัฒนาส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนว
การศึกษา เกิดจากโรงเรียนไม่มีระบบการแนะแนวท้ังทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ อีกท้ังยังขาด
ความร่วมมือและความเข้าใจกับครูคนอื่นเกี่ยวกับงานแนะแนวว่าเป็นหน้าท่ีของครูทุกคนด้วย จึงท า
ให้งานแนะแนวไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร64 

 ฐิตารีย์  ไชยชิน  ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
กลุ่มบ่อทอง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   เสนอแนวทาง            
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไว้ว่า สถานศึกษาควรมีการ
                                                             

62
 คณิศร์  จับจิตต์, แนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,2559),บทคัดย่อ 

63
 จีณัญญาพัจน์ โคตรหลักค า, "แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559), บทคัดย่อ. 

64ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2557), 97. 
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อบรมคณะครูภายในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เพราะการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรจะสะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู สามารถด าเนินงานได้ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา65 

 ณิรดา เวชญาลักษณ์  ได้ศึกษาวิจัยสภาพและแนวทางการด าเนินการศึกษาสภาพและแนว
ทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พบว่า ด้านการด าเนินการอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการมีการวางแผน              
การปฏิบัติงาน ผู้บริหารก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริง ก าหนด
ระยะเวลา ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ66  

ทัศนีย์  เสียงหวาน  ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2     
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ในกลุ่มบางละมุง 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับด้านท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด 3 ด้าน
ดังนี้ คือด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการแนะแนวและการนิเทศการศึกษา ท้ังนี้
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนบริหารสถานโดยยึดวิสัยทัศน์ นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อีกท้ังผู้บริหารเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา67  

                                                             
65ฐิตารีย์  ไชยชิน,ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มบ่อทอง 

2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2.(งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2556),118.  

66ณิรดา เวชญาลักษณ์, "การศึกษาสภาพและแนวทางการด าเนินการศึกษาสภาพและแนว
ทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1" (วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557). 

 
67

 ทัศนีย์  เสียงหวาน, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา , 2557), 
113. 
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 ธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ  ได้ศึกษาการบริหารกิจการทีดีของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ               
การบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมให้
โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ  ซึ่งต้องใช้การบริหารด้วยวิธีพิเศษท่ีเรียกว่า การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการท างานตามบริบทของสถานศึกษามีการกระตุ้นพัฒนาระบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมใน              
การตัดสินใจ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน68   

 นภาพร  พลอยบ้านแพ้ว  ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนศรีวิชัย  จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า 
สถานศึกษาขาดการประสานงานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ ขาดการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมมืออย่างต่อเนื่อง  ผู้รับผิดชอบการวางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน  ไม่มีความช านาญและขาดความร่วมมือจากชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการด้านการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
อื่นและองค์กรอื่น คือ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น  อีกท้ังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน  
การพัฒนาวิชาการกับองค์กรนั้นๆ69  

 นภารัตน์  ชลศฤงคาร ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานด้านผู้เรียนโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า                     
การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 ด้าน  โดยด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุดคือ การวางแผนงานวิชาการพบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับ

                                                             
68ธิติมาวดี  สกุลศิลป์ศิริ,การบริหารกิจการทีดีของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหาร

จัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (วิทยานิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
,2559),บทคัดย่อ. 

69นภาพร  พลอยบ้านแพ้ว, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ศรีวิชัย  จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9" (งานนพินธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 78.  
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ปานกลางและมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา70 

 นิตย์ธิดา  จันดาสงค์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2      
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  1) ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่า ปัญหาการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เกิดจากผู้บริหารไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัด
สภาพแวดล้อม ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ขาดบุคลากรด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี 2) ด้านการ
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน พบว่า โรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมความรู้
ให้ประชาชนในท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเข้าไม่ถึงชุมชน71 

 นิลวรรณ  วัฒนา ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบว่า ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนท่ีอยู่ภายใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานเขตคือ การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง จึงเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีส าคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก72 

 ปรียา ศรีงิ้วราย ท่ีได้ท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสระกะเทียม
(สถาพรทักษิณาคาร)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ได้เสนอแนว

                                                             

 70 นภารัตน์  ชลศฤงคาร, "การบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานด้านผู้เรียนโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2" (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 89. 

71 นิตย์ธิดา  จันดาสงค์, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2" 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา , 

2557),101. 
72 นิลวรรณ  วัฒนา, "การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี" (สารนิพนธ์ ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555), 113. 
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ทางการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่า  สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาการเรียนรู้และการจัดท าส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี73 

เพชริน สงค์ประเสริฐ ได้ศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด
หลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งพบว่าการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงาน
วิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ผู้บริหารหัวหน้างานวิชาการ  
มีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับบทบาทผู้น าทางวิชาการและบริบทของสถานศึกษา  
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการท างานเป็นทีม สามารถจัด
กิจกรรมตามข้ันตอนการท างานเป็นทีมได้อย่างเป็นรูปธรรม74 

ไพฑูรย์  ทิพย์สุข ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี พบว่า ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในช้ันเรียน ขาดการน า
ผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับการเรียนการสอน ครูขาดความตระหนักและไม่
เห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนเช่นกัน75 

 ภรภัทร  เฮ็งนิรันดร  ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พบว่า ปัญหาด้าน
การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  เกิดจากสภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม นักเรียนส่วนหนึ่งติดตามผู้ปกครองมาเรียนต่อในโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่

                                                             
73 ปรียา ศรีงิ้วราย, "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณา

คาร)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 " (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทองสุข, 2556), บทคัดย่อ. 

74 เพชริน  สงค์ประเสริฐ "การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างาน
เป็นทีม ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน" (วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550), บทคัดย่อ. 

75 ไพฑูรย์  ทิพย์สุข, "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี" (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2551), บทคัดย่อ. 
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กับการท างาน ท าให้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนต่อกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนค่อนข้าง
น้อย76 

 ภาณุวัฒน์  กมล ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี 
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  สังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนให้
ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนในการน าหลักสูตรไปใช้  จึงท าให้การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน  ซึ่งเรียงล าดับจากด้านท่ีมากไปน้อยคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านส่ือ
การเรียนการสอน  ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้และด้านการวัดผลและประเมินผล77  

 มูนา จารง ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนใน
ศูนย์เครือข่ายตล่ิงชัน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต  2 ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อันดับ พบว่า ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และด้านการพัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับ              
การให้ความเหน็การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นตามล าดับ เมื่อพิจารณาด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือผู้บริหารจัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ ผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบ 
การเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุด ประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ พิพิธภั ณฑ์
วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ และผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ท้ังใน

                                                             
76ภรภัทร  เฮ็งนิรันดร, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2" (งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2557),104. 

77ภาณุวัตน์  กมล, "การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี" (งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา , 

2554), 90. 
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และนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ และนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินและปรับปรุง                 
อย่างต่อเนื่อง 78   

รัชนีย์  สีหะวงษ์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 
พบว่า การแนะแนวการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากโรงเรียนยังขาดการประสานงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวและไม่มีการติดตามและประเมินผลการจัดระบบ
กระบวนการแนะแนวการศึกษา  ท าให้การด าเนินงานแนะแนวการศึกษาไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร  
แนวทางการพัฒนาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการประสานงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์
ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาหรือเครือข่ายแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีการติดตาม 
ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและควรก ากับติดตามการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด79 

วิมล  เดชะ ได้ศึกษาวิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้
อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา มีการส ารวจสภาพปัญหาความต้องการในการวางแผนการนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลการนิเทศท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
วางแผนจัดท าการนิเทศภายในสถานศึกษาแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา80 

                                                             
78 มูนา  จารง, "การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์

เครือข่าย ตล่ิงชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2" (การค้นคว้าอิสระ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา, 2560). 

79รัชนีย์ สีหะวงษ์, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 
1" (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558). 

80วิมล  เดชะ, "การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบลสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 2" (สารนิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2559), 76-77.  
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 วิโรจน์  สลีสองสม  ได้ศึกษาเรื่อง  การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนพื้นท่ีพิเศษกลุ่ม
เครือข่ายการศึกษาเทิดไทย เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 3  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษา
ส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติงานท้ัง 4 งานคือ งานด้านหลักสูตรและการใช้หลักสูตร งานด้านการจัดการเรียน
การสอน  งานด้านวัดผลและประเมินผลและงานด้านการนิเทศการสอน81 

วิไลพร  คงอินทร์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
จุฬาภรราชวิทยาลัย  สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ผลการศึกษาด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สถานศึกษาต้องมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีการศึกษา
และใกล้เคียงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักสูตรและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ท้ังนี้อาจประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดแหล่งเรียนรู้เป็นฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว82 

 

สุกฤตา  เกตานนท์  ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอโคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนยังไม่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
อย่างจริงจัง ขาดการบันทึก การเก็บข้อมูลและการเผยแพร่งานวิจัย  อีกท้ังสถานศึกษาขาดครูท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย จึงท าให้เกิดปัญหาของงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา83 

                                                             
81 วิโรจน์  สลีสองสม, "การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนพื้นท่ีพิเศษ กลุ่มเครือข่าย

การศึกษาเทิดไทย เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงรายเขต 3" (การศึกษาอิสระ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2551), บทคัดย่อ. 

82วิไลพร  คงอินทร์, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยสตูล(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
16 " (วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), บทคัดย่อ. 

83สุกฤตา  เกตานนท์, "ปัญหาและแนวทางพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอโคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กรณีศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก" (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา , 2555), 
109.  
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 สุนันทา  เนียมทอง ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา ได้ด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ท่ีก าหนดกลยุทธ์           
การบริหาร  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากร            
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา84 

 อภิชา  พุ่มพวง  ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  พบว่า 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนา
ดังนี้คือ ในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารควรชี้แจงให้ครูเห็นความส าคัญของการ
ท าวิจัย สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้ครูเผยแพรง่านวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและนิเทศ 
ประเมินผลการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการสอน ส่วนด้านการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ควรวางแผนจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อและการซ่อมบ ารุงให้ ชุมชนมี ส่วนร่วม จัดอบรม                   
เชิงปฏิบัติการใช้ส่ือ เทคโนโลยีการสอน นิเทศและประเมินผลและด้านหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัด
อบรม กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดท าหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
มีการจัดนิทรรศการน าหลักสูตรไปใช้สอนแบบเชิงรุกและเป็นกัลยาณมิตร85 

 อังคณา  มาศเมฆ  ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นท่ี 5 พบว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากและการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวก
หรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกับคุณภาพผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องมาจาก

                                                             
84

 สุนันทา  เนียมทอง, "พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย  พระ
ยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2" (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557), 56. 

85
 อภิชา พุ่มพวง, "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6" (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559), 113. 
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การบริหารงานวิชาการเป็น ส่ิง ช้ีวัดคุณภาพของผู้เรียนในสถานศึกษา ซึ่ งจุดมุ่ งหมายของ             
การบริหารงานวิชาการอยู่ท่ีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ86  

งานวิจัยต่างประเทศ 

 กรีน   ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ของครู  ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตามธรรมนูญของโรงเรียนในรัฐเท็กซัสพบว่า  คุณลักษณะของธรรมนูญ
โรงเรียนท่ีมีสิทธิภาพ  ท่ีครู  ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นร่วมกันได้แก่ การจัดส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย
และเรียบร้อย  มีการจัดบรรยากาศเชิงบวก ครูและผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลต้องเป็น
โรงเรียนท่ีครูมีภาวะผู้น า มีการก าหนดพันธกิจท่ีชัดเจน มีการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สูงเฉพาะ
ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นด้วยกับการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโรงเรียน87 

 เชสเตอร์  ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารการศึกษาท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า พฤติกรรมท่ีท าให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมีสมรรถภาพสูง เนื่องจาก
การส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนหลายๆ วิธี 
อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในท่ีประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อช่วยเหลือครูใหม่ หาวิธีวิจารณ์งาน
ของครูแบบติ  เพื่อก่อให้เกิดไม่ได้ท าให้เสียใจและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา88 

ซานเทียโก วาร์กัส  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเรียนรู้และความสัมพันธ์กันของ 
ผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงานกิจการนักเรียน โดยพบว่าผู้บริหารงานวิชาการและผู้บริหารงาน
กิจการนักเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย แต่ปัญหาของการท างานร่วมกัน
ก็คือการขาดความร่วมมือและประสานงานกันในการตัดสินใจหรือการวางนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจส่งผล

                                                             
86 อังคณา  มาศเมฆ, การบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 

(วิทยานิพนธ์ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2559)110-118. 

87 Deedra Albert-Green, "Teachers Parents and Students Perception of 
Effective School Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open-Enrollment 
Charter Schools," A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Texas A&M 
University  (2005): iii-iv. 

88 UNESCO, Education in Asia and the Pacific: Reviews Reports and Notes, vol. 
number 26 (New York: Harper Collins, 1992). 
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เสียต่อการพัฒนานักเรียน ดังนั้นในการปฏิบัติงานท้ังสองฝ่ายจึงควรร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน89 

 ดุ๊ก (C.) ได้ศึกษาพบว่า โรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจะต้องแสดง
บทบาทหน้าท่ีเน้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ การบริหารงานวิชาการ เรื่อง ทักษะการอ่าน โดยมีโปรแกรม
พัฒนาทักษะทางภาษา  การจัดโครงสร้างสอนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนและวันหยุด  การบริหาร
กิจการนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยของนักเรียน  การบริหารงานบุคคล  โดยก าหนดให้ครู
พัฒนาและแก้ไขการสอนตามความต้องการของนักเรียนภายใต้การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเป็นระบบ90 

 เนวิลล์(Naville) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้านการประกันคุณภาพและการวางแผน
ปรับปรุงในโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนของรั ฐอิลลินอยส์ท่ีมี                        
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นพบว่า กิจกรรมท่ีท าร่วมกันด้วยการประกันคุณภาพและการวางแผนท่ี
เหมาะสมเป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือและเพิ่มความมั่นใจในการวางแผน ปรับปรุงโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ91 

 บาร์เน็ทท์  ได้ศึกษาถึง  ความคิดของการบริหารงานวิชาการ  พบว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการของการบริหารงานวิชาการ  ข้อมูลรายบุคคลในระดับลึก
จะถูกน าไปรวบรวมท่ีส านักงานบริหารวิชาการ  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการสามารถเรียกใช้ข้อมูล
ต่าง ๆ  ท าให้มีความต้ังใจและร่วมมือในการท างาน92 

                                                             
89Mayra  E. Santiago - Vargas, "The Relationship of Mental Models to Learning  

and  Partnerships between Academic and  Student  Affairs Deans in Puerto Rican 
Undergraduate Education" (2010), Abstracts. 

90 Duke C., The Learning University: Toward a New Paradigm (Buckingham: 
Open University Press, 1994). 

91 Neville Lynn B., "Quality Assurance and Improvement Planning in Two 
Elementary School : Case Studies in Lllinois School Reform," UMI ProQuest Digital 
Dissertation-Full Citation & Abstract  (1999). 

92
 Barnett Ronald, The Ideal of Academic Administration 2006, access:April 

24, 2017, Available from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j. 1467- 
9752.1993.tb00298.x/epdf 
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 แมคคาที (Mccathy)  ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในรัฐนิวเจอร์ซี่ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ช่วยผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และครู พบว่า  ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และครู เกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเรื่อง การสังเกตการณ์สอน การ
วัดผลประเมินผล การจัดต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า ผู้บริหารควรมีบทบาทรับผิดชอบเอาใจใส่งานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด93 

 ยูเนสโก วิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการในระดับมัธยมศึกษาในทวีปเอเชีย  ซึ่งผลการวิจัย
ได้ข้อสรุป  ปัญหาการใช้หลักสูตรของประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ประเทศ
อัฟกานิสถาน  ประเทศบังกลาเทศ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศศรีลังกา  พบว่า  
ปัญหาการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับการขาดการอบรมหลักสูตร การเปล่ียนแปลงหลักสูตรและขาดการ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร  ขาดแคลนเอกสารหลักสูตร ต าราเรียนไม่ทันสมัย ขาดแคลนหนั งสือใช้
อ่านประกอบ และศูนย์การพัฒนาหลักสูตรขาดการวางแผนท่ีดีในการน าหลักสูตรไปใช้94 

  

 

 

 

 

 

                                                             
93McCarthy, W. M. (1971, August). The role of the secondary school 

principals in New Jersey. Dissertation Abstracts International,32.  
94 N. M. Chester, An Introduction to School Administration Selected Reading 

(New York: McMillan, 1996). 
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สรปุ 

 การบริหารงานวิชาการนั้นเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการและควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกท้ัง
จะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งงาน
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้นต้องมีการด าเนินงานท้ังหมด  12 งานคือ 1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา  8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน                  
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  12) การส่งเสริ มและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  ซึ่ง
เป็นงานท่ีสถานศึกษาควรด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นท่ียอมรับของผู้เรียน 
ครู บุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมต่อไป 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1)  เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนราชินีบูรณะ 2)  เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน         
ราชินีบูรณะ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  ซึ่งเป็นบุคลากร
ของโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis)  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการหรือปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และครูผู้สอน  เป็นผู้ให้ข้อมูล  โดยเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การวางแผนและจัดเตรียมโครงการ โดยการศึกษาบรรยากาศองค์การของ
สถานศึกษา การบริหารงานวิชาการและสภาพปัญหาต่างๆ จากเอกสาร ต ารา  กฎระเบียบ ข้อมูล
สถิติ ต่าง ๆ รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง น ามาจัดท าโครงร่างการวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เพื่อเสนอโครงร่างการวิจัยต่อภาควิชาเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติจาก
บัณฑิตวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยทดสอบและปรับปรุงคุณภาพของ
เครื่องมือ จากนั้นน าเครื่องมือไปเก็บข้อมูลจากประชากร แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบ
ความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และเสนอแนะ 

 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจัย  โดยการ
น าร่างผลการวิเคราะห์  แปลผลและอภิปรายผล มาจัดท ารายงานการวิจัยเพื่อน าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษางานวิจัยค้นคว้าอิสระ  ตรวจสอบ ความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมงานวิจัยค้นคว้าอิสระเสนอแนะจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ                 

การวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย  ประชากรและ              

กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล

และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบงานวิจัย                 
ในลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง ( the one shot, non-
experimental case - study)  ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 เมื่อ  S หมายถึง ประชากร 
  X  หมายถึง ตัวแปรท่ีศึกษา 
  O หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะ  อ าเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการหรือปฏิบัติหน้าท่ี                   
รองผู้อ านวยการ 5 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน135 คน รวมท้ังส้ิน 149  คน  
ท้ังนี้ไม่รวมผู้วิจัย   

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรท่ีศึกษา            
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                     O      

 

                                      

     S                                    X 

                                         

                                       

 

               s                                         X 
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1.  ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งหน้าท่ีและระดับการศึกษา 

 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการตามคู่มือการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบไปด้วยการด าเนินงาน  12  งาน ดังนี้ 

 2.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง  มีการน าผลจากการวิเคราะห์หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  และข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการของสังคม  ชุมชน และท้องถิ่น  มาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และ
น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการใช้หลักสูตร  
ปรับปรุงและพัฒนาตามความเหมาะสม   

 2.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ครูมีการจัดท าแผนการเรียนรู้  โดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้  เพื่อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงน า ไปใช้
ประโยชน์  มีการนิเทศการเรียนการสอนและส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 

 2.3  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง มีระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  ครูมีการจัดท าแผนการวัดผลและ
ประเมินผลโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง  มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน  มีการเทียบโอนความรู้   ทักษะประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น        
สถานประกอบการและจากแหล่งอื่นๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 2.4  การวิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง มีการวิ จัยการบริหารจัดการ                          
ในภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  ครูมีการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ                              
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลงานการวิจัยกับสถานศึกษาและสถาบันอื่น 

 2.5 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  หมายถึง  มีการวิเคราะห์  
ความจ าเป็นในการใช้ ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ส่ง เสริมและประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา  องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นในการผลิต  จัดหาพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน มีการผลิตและพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน มีการประเมินผลการ
พัฒนาการใช้ส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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 2.6  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  หมายถึง มีการส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  มีการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น  องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ใน
การจัดต้ัง  พัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 

 2.7  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา มีการใช้กระบวนการนิเทศท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา  มีการ
ประเมินผล  แลกเปล่ียนการเรียนรู้และพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนของสถานศึกษา 

 2.8  การแนะแนวการศึกษา  หมายถึง มีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ
ในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน มีการ
ติดตาม ประเมนิผล การแนะแนวในสถานศึกษา และมีการประสานความร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาและเครือข่าย 

 2.9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายถึง  มีการจัดระบบ
โครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการจัดท า
มาตรฐานการศึกษา  ตัวช้ีวัด  หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินความส าเร็จของสถานศึกษา โดยให้
สอดคล้องกับหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และของส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา  มีการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ                   
เพื่อปรับปรุง  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ังประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 2.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน   หมายถึง มีการสนับสนุนงานวิชาการแก่
ชุมชน  โดยการจัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิดและเทคนิค  ทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาอื่นและส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน 

 2.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น   
หมายถึง มีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ  ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ในบริเวณ
ใกล้เคียงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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 2.12  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน             
และสถาบันสังคมอื่น ท่ีจัดการศึกษา หมายถึง มีการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา รวมท้ัง                  
ความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  รวมท้ังให้การส่งเสริม  สนับสนุน การพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นท่ีจัดการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   จ านวน  2  ฉบับ   ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็น  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่  1) เพศ  2) อายุ  3) ระดับการศึกษา  4) ต าแหน่งหน้าท่ี และ5) ประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการท่ีผู้วิจัยได้น ามาใช้เป็นของวสันต์  ปรีดานันต์95 เพื่อวัด
ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  โดยแบบสอบถามตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถาม
ชนิดจัดล าดับคุณภาพ (Rating  Scale)  ซึ่งสามารถจัดล าดับคุณภาพได้ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s 
five scale)96 โดยมีความหมายดังนี้ 

ระดับ  1  หมายถึง   การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ อยู่ในระดับน้อยที่สุด                
                           มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  1  คะแนน 
ระดับ  2  หมายถึง   การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับน้อย    

                            มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  2  คะแนน 
 

                                                             

 95วสันต์  ปรีดานันท์, "การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม" (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 133-39. 
 96 Rensis  Likert, New Pattern of Management (New York: Mc Graw-Hill Book 
Company, 1961), 190. 
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ระดับ  3  หมายถึง   การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับปานกลาง   
                             มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  3  คะแนน 

ระดับ  4  หมายถึง   การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับมาก   
                            มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  4  คะแนน 

ระดับ  5  หมายถึง   การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
                            มีค่าน้ าหนักเท่ากับ  5  คะแนน 

2. แบบสัมภาษณ์    ผู้วิจัยสร้างโดยสังเคราะห์จากผลท่ีวิเคราะห์ได้ในการตอบ
แบบสอบถาม ในตอนท่ี 1 โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้             
2 คน  ครูผู้สอน 2 คน รวมท้ังส้ิน 6 คน  โดยพิจารณาจากค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)  ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดในแต่ละด้านมาเป็น
ประเด็นท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและค้นคว้า  เพื่อสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนด  โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาวรรณกรรม หลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา เอกสารคู่มือ
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการบริหารงานวิชาการและได้ศึกษาแบบสอบถามเพื่อการวิจัยของนายวสันต์  
ปรีดานันต์97 โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  ซึ่งมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) และความเช่ือมั่น (realiability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)ได้ค่า                  
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .974  โดยน าผลการศึกษาไปปรึกษาและรับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

2. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาคการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ  อ าเภอเมือง
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 เพื่อขอเก็บข้อมูลในการ
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 

                                                             

 97วสันต์  ปรีดานันท์, “การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม”  (การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2553),  133-139. 
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2.   ผู้วิจัยน าหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยออกให้  ส่งไปยังโรงเรียนราชินีบูรณะ  เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล  

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบถามจาก
สถานศึกษาด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากท่ีไ ด้เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วพิจารณาตรวจหาความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม  แล้วจึงมีการน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และน าเสนอในรูปของตารางและความเรียง  โดยใช้สถิติการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ใช้ค่าความถี่  ( frequency)  
และค่าร้อยละ  (percentage)   
 2. การวิเคราะห์ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิม
เลขคณิต   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)  และค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ท้ังนี้ผู้วิจัย
ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ 98 โดยถือว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการ
ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงใดแสดงว่า                การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
ค่ามัชฉิมเลขคณิต  1.00  ถึง  1.49  แสดงว่า การบริหารงานวิชาการ 
 โรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ค่ามัชฉิมเลขคณิต  1.50  ถึง  2.49  แสดงว่า  แสดงว่า การบริหารงานวิชาการ 
 โรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับน้อย 
ค่ามัชฉิมเลขคณิต  2.50  ถึง  3.49  แสดงว่า  แสดงว่า การบริหารงานวิชาการ 
           โรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่ามัชฉิมเลขคณิต  3.50  ถึง  4.49  แสดงว่า  แสดงว่า การบริหารงานวิชาการ 
 โรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับมาก 
ค่ามัชฉิมเลขคณิต  4.50  ถึง  5.00  แสดงว่า  แสดงว่า การบริหารงานวิชาการ 
 โรงเรียนราชินีบูรณะ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.การวิเคราะห์หาแนวทางในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

                                                             
98 John W.Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970). 
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สรุป 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)   โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  2) เพื่อทราบแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ซึ่งเก็บข้อมูลจากประชากรคือ  บุคลากรโรงเรียนราชินีบูรณะ  
จ านวน  149  คน  ประกอบด้วย  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  6  คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้  8  คนและครูผู้สอน 135 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ตามกรอบแนวทางคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งแบ่งงานวิชาการออกได้เป็น 
12 งานคือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  3) การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา               
8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                         
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น และ 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาและแบบสัมภาษณ์การหาแนวการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชฌิมเลขคณิต(𝜇) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
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บทที่  4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ            
2) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ประชากรคือ 
บุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อ านวยการ/ปฏิบัติ
หน้าท่ีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 5 คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน 135 คน  
รวมท้ังส้ิน  149  คน  ซึ่งผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังประชากร จ านวน  149 ฉบับ โดยได้รับ
แบบสอบถามกลับมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอ  
เป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี  1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ    
     สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 
 ตอนท่ี  3  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ    
  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9   

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรของโรงเรียนราชินีบูรณะ  
จ านวน  149  คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  1 คน  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ
ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ 5 คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน 135 คน      
รวมท้ังส้ิน 149 คน  ซึ่งจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีและประสบการณ์        
ในการท างาน โดยผู้วิจัยใช้ความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ซึ่งมีรายละเอียดตาม
ตารางท่ี  3  ดังนี้ 
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ตารางที่ 3  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 

ข้อที่ สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
47 
102 

 
31.54 
68.46 

รวม 149 100.00 
2. อาย ุ

1. ต่ ากว่า  30  ปี 
2. 30 – 50  ปี 
3. 51  ปีข้ึนไป 

 
34 
82 
33 

 
28.82 
55.03 
22.15 

รวม 149 100.00 
3. ประสบการณ์ในการท างาน 

1. น้อยกว่า  10 ปี 
2. 10 – 20  ปี 
3. มากกว่า  20  ปี 

 
53 
65 
31 

 
35.57 
43.62 
20.81 

รวม 149 100.00 
4. ต าแหน่งหน้าที่ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. รองผู้อ านวยการ 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. ครูผู้สอน 

 
1 
5 
8 

135 

 
0.67 
3.36 
5.37 
90.60 

รวม 149 100.00 
5. ระดับการศึกษา 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตร ี
3. สูงกว่าปริญญาตร ี

 
- 

88 
61 

 
- 

59.06 
40.94 

รวม 149 100.00 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  เพศหญิง จ านวน 102 คน  
คิดเป็นร้อยละ 68.46  เพศชาย จ านวน  47 คน  คิดเป็นร้อยละ  31.54  ในจ านวนนี้อายุส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ  30 – 50  ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 55.03  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า 30  ปี  
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82 และอายุน้อยท่ีสุดอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จ านวน 
33  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.15 เมื่อพิจารณาด้านประสบการณ์ในการท างาน  ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  
10 – 20 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62 รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 10 ปี  
จ านวน 53  คน คิดเป็นร้อยละ 35.57 และประสบการณ์ท างานมากกว่า 20  ปี จ านวน 31  คน      
คิดเป็นร้อยละ 20.81 เมื่อพิจารณาต าแหน่งหน้าท่ีพบว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 0.67 รองผู้อ านวยการ/ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 3.36  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  5.37 และครูผู้สอนจ านวน 
135 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.60 ด้านระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ระดับปริญญาตรี จ านวน 
88  คน  คิดเป็นร้อยละ 59.06 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94  
ไม่มีผู้ให้ข้อมูลคนใดมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี     

ตอนที่  2  การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 

 การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงาน เขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 1 โดยผู้วิจัยวิเคราะห์การบริหารงาน
วิชาการท้ัง 12  ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  7) การนิเทศการศึกษา                 
8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา10) การส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น  12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา โดยใช้ค่ามัชฉิมเลขคณิต   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ)จ าแนกโดยภาพรวมและรายด้านตามเกณฑ์แนวคิดของเบสท์ ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี  4 
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ตารางที่ 4 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  9                                                 

(N=149)                                  

ด้าน 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ   ระดับ อันดับ 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   4.25 0.27 มาก 1 
2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้ 4.16 0.52 มาก 3 
3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.16 0.36 มาก 2 
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.34 0.84 ปานกลาง 8 
5 การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3.34 0.78 ปานกลาง 7 
6 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 3.56 0.75 มาก 6 
7 การนิเทศการศึกษา 3.68 0.69 มาก 5 
8 การแนะแนวการศึกษา 3.31 0.78 ปานกลาง 9 
9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
3.80 0.54 มาก 4 

10 การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 2.97 0.91 ปานกลาง 12 
11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 

กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
3.12 0.87 ปานกลาง 10 

12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น 
ท่ีจัดการศึกษา 

3.10 0.85 ปานกลาง 
 

11 

รวม 3.62 0.43 มาก  
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 โดยภาพรวมการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก             

(=3.62, =0.43) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน     
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้  คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา            

( =4.25, =0.27) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (=4.16, =0.36)            

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ (=4.16 , =0.52) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
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ภายในสถานศึกษา (=3.80, =0.54) การนิเทศการศึกษา (=3.68, =0.69)และการพัฒนา

แหล่งการเรียนรู้ (=3.56, =0.75) และอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข

คณิต  จากมากไปน้อยดังนี้คือ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (=3.34, =0.78) การวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (=3.34, =0.84) การแนะแนวการศึกษา (=3.31, =0.78) การ

ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  (=3.12, =0.87) การ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา (=3.10, =0.85) และการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน (=2.97, =0.91) 

 การวิเคราะห์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9  พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน โดยผลการศึกษาดังตารางท่ี 5 – 16 
 

ตารางที่ 5 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9   ด้านที่ 1 การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา   

(N=149)             
ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ระดับ อันดับ 

1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรข้อมูลสารสนเทศ  
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา  
ชุมชนและท้องถิ่น 

4.11 0.58 มาก 4 

2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา  
เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  โดยมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย  รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.01 0.52 มาก 5 

3 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง 
กับวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  ได้อย่างเหมาะสม 

4.36 0.55 มาก 2 

4 น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ 
มีการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 

4.26 0.60 มาก 3 

5 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 

4.49 0.56 มาก 1 

รวม 4.25 0.27 มาก  
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จากตารางที่ 5  พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.25, =0.27) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการใช้หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม(=4.49, =0.56)การ

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม(=4.36, =0.55) การ

น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม (= 4.26 

,=0.60) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการของ

สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ิน (=4.11, =0.58) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานศึกษาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 

(=4.01, =0.52) 
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ตารางที่ 6 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9   ด้านที่ 2 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้    

(N=149) 

ข้อ การบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ระดับ อันดับ 

1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ตามสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้   
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.32 0.66 มาก 1 

2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ บรรยากาศ  
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

4.30 0.57 มาก 2 

3 ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เครือข่ายผู้ปกครอง 
ชุมชน  ท้องถ่ิน  มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 

3.82 0.71 มาก 5 

4 มีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน 
แบบกัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน
ตามความเหมาะสม 

4.11 0.83 มาก 4 

5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกันตามความเหมาะสม 

4.25 0.62 มาก 3 

รวม 4.16 0.52 มาก  
 

 จากตารางท่ี 6 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, =0.52)  เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ  โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยได้ดังนี้คือ การส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม (=4.25, =0.62)  การส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

(=4.32, =0.66)  การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมและ

แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (=4.30, =0.57)  สถานศึกษามีกระบวนการนิเทศการ
เรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรเพื่ อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม                

(= 4.11,=0.83)   และการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วน

ร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม (=3.82, =0.71) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9   ด้านที่ 3 การวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน        

(N=149)                   

ข้อ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 

  ระดับ อันดับ 

1 ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติในการวัดผล ประเมินผล 
ของสถานศึกษา 

4.44 0.61 มาก 1 

2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผล  
แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดเป็นหลักส าคัญ 

4.28 0.71 มาก 2 

3 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ 
จากกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานตามสภาพจริง 

4.01 0.48 มาก 4 

4 มีการเทียบโอนทางการศึกษาจากสถานศึกษาอื่น 
ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

4.15 0.60 มาก 3 

5 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาเครื่องมือและวัดผล 
อย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการหลากหลาย  

3.92 0.54 มาก 5 

รวม 4.16 0.36 มาก  

 จากตารางท่ี 7 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, =0.36) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ คือ             

การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา (=4.44,=0.61)     
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวช้ีวัดเป็นหลักส าคัญ (=4.28,=0.71) การเทียบโอนทางการศึกษาจาก

สถานศึกษาอื่นตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการก าหนด (=4.15,=0.60) การส่งเสริมให้ครูผู้สอน

ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานตามสภาพจริง  (=4.01, 

=0.48)  การส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาเครื่องมือและวัดผลอย่างมีมาตรฐานด้ วยวิธีการท่ี

หลากหลาย (=3.92, =0.54) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 8 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9   ด้านที่ 4  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

(N=149) 
ข้อ การบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ระดับ อันดับ 

1 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยการบริหารการจัดการ
และการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา  

3.64 0.60 มาก 1 

2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ศึกษา วิเคราะห์วิจัยและ    
น าผลไปใช้  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น 

3.43 0.78 ปานกลาง 2 

3 ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และงานวิชาการกับองค์กรอื่น 

2.85 0.77 ปานกลาง 3 

4 เผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น 

2.39 0.88 น้อย 4 

รวม 3.34 0.84 ปานกลาง  
              

 จากตารางท่ี 8  พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการวิจัย      

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.34, = 0.84) เมื่อพิจารณา
รายข้ออยู่ในระดับมากเพียงข้อเดียวคือ การศึกษาวิเคราะห์วิจัยการบริหารการจัดการและการพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา (= 3.64, =0.60) อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ 
โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้คือ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์

วิจัยและน าผลไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น (= 3.43, 

=0.78) และการประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น (= 2.85,= 0.77) และข้อท่ีอยู่ในระดับน้อยและมีค่ามัชฌิม
เลขคณิต  น้อยท่ีสุดคือ การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการ

กับองค์กรอื่น (= 2.39, = 0.88)   
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ตารางที่ 9 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่ 5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา        

(N=149) 

ข้อ 

การบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา 

  ระดับ อันดับ 

1 ศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยถึงความจ าเป็นในการใช้
ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน 
การสอนและการบริหารงานวิชาการ 

3.58 0.77 มาก 3 

2 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิต พัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

3.63 0.73 มาก 2 

3 จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

3.73 0.75 มาก 1 

4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
ในการผลิต จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี  เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

3.24 0.81 ปานกลาง 5 

5 มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
การพัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี   
เพื่อการศึกษา 

3.30 0.94 ปานกลาง 4 

รวม 3.34 0.78 ปานกลาง  

 จากตารางท่ี 9 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.34, =0.78)         
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อย
ดังนี้ คือ การจัดหาส่ือและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

(=3.73, =0.75) และการส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนการ

สอน (=3.63, =0.73) รายข้อท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต  
จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (=3.30, =0.94) และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการ
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ผลิตจัดหาพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน (=3.34, =0.81) 
ตามล าดับ  

ตารางที่ 10 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  ด้านที่  6  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้                                         

 (N=149) 
ข้อ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ระดับ ล าดับ 

1 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

3.74 0.78 มาก 1 

2 เผยแพร่แหล่งความรู้แก่ครูผู้สอนสถานศึกษาอื่น
และองค์กรอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

3.43 0.91 
ปาน
กลาง 

4 

3 จัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรม     
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 

3.60 0.75 มาก 2 

4 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  โดยครอบคลุมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.46 0.92 
ปาน
กลาง 

3 

รวม 3.56 0.75 มาก  
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.56, =0.75) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 2 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา (=3.74, =0.78) 
และการจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรม 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน (=3.60, =0.75)  รายข้อท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดย
เรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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(=3.46, =0.92)และการเผยแพร่แหล่งความรู้แก่ครูผู้สอนสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่นๆ ใน

บริเวณใกล้เคียง (=3.43, =0.91) ตามล าดับ 

ตารางที่ 11 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  ด้านที่  7  การนิเทศการศึกษา             

                                              (N=149) 

ข้อ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการนิเทศการศึกษา 
 

  ระดับ ล าดับ 

1 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน 
การสอนภายในสถานศึกษา 

4.19 0.50 มาก 1 

2 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

3.82 0.63 มาก 4 

3 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา 

3.83 0.72 มาก 3 

4 ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด    
เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการ 
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.91 0.60 มาก 2 

5 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดระบบ
การนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

3.49 0.87 
ปาน
กลาง 

5 

รวม 3.68 0.69 มาก  
 

 จากตารางท่ี  11  พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการนิเทศ

การศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.68, =0.69) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 4 ข้อ โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้คือ การจัดระบบการนิเทศงาน

วิชาการและการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา (=4.19, =0.50) การติดตามประสานงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพัฒนาระบบกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา (=3.91, =0.60) การประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
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สถานศึกษา (=3.83, =0.72) การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี

หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา (=3.82, =0.63) และรายข้อท่ีอยู่ในระดับปานกลางคือ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น (=3.49, 

=0.87) ตามล าดับ 

ตารางที่ 12 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่  8  แนะแนวการศึกษา                                                                                                   

ข้อ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการแนะแนวการศึกษา 
  ระดับ ล าดับ 

1 จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

3.52 0.89 มาก 1 

2 ด าเนินการแนะแนวการศึกษาด้วยความร่วมมือ
จากครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 

3.11 0.97 ปานกลาง 4 

3 ติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนว 
และระบบการแนะแนวการศึกษา 

3.22 0.79 ปานกลาง 3 

4 ประสานความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น 

3.38 0.87 ปานกลาง 2 

รวม 3.31 0.78 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี 12  พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการแนะแนว

การศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.31, =0.78) เมื่อพิจารณารายข้อท่ีอยู่ในระดับ
มากเพียงข้อเดียว คือ  การจัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเช่ือมโยง

กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน (=3.52, =0.89) เมื่อพิจารณาข้อ
อื่นๆ พบว่า อยู่ระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้ คือ      
การประสานความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษาอื่น 

(=3.38,=0.87)การติดตามและประเมินผลกระบวนการแนะแนวและระบบการแนะแนว

การศึกษา (=3.22, =0.79) ส่วนการด าเนินการแนะแนวการศึกษาด้วยความร่วมมือจากครูผู้สอน

ทุกคนในสถานศึกษา (=3.11, =0.97) ตามล าดับ   

(N=149)                                                                                                                                                                                                                                                                             
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ตารางที่ 13 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  ด้านที่ 9  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
                                                                                                          (N=149) 

ข้อ 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

  ระดับ ล าดับ 

1 
จัดระบบโครงสร้างขององค์กร เพื่อรองรับการจัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.85 0.62 มาก 2 

2 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดตามหน่วยงานต้นสังกัด 

3.83 0.78 มาก 3 

3 
วางแผน ด าเนินงาน  ติดตามและตรวจสอบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.85 0.57 มาก 1 

4 
ประสานงานกับสถานศึกษาอื่น  เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.72 0.79 มาก 5 

5 
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด  ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.76 0.71 มาก 4 

รวม 3.80 0.54 มาก  

 จากตารางท่ี 13  พบว่า  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.80, =0.54)      
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อย
ดังนี้ คือ การวางแผนด าเนินงานติดตามและตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (=3.85, =0.57)  การจัดระบบ

โครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (=3.85, =0.62)
การก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดตาม

หน่วยงานต้นสังกัด(=3.83, =0.78) การประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด  ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง     
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(=3.76, =0.71)  การประสานงานกับสถานศึกษาอื่นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (=3.72, 

=0.79) ตามล าดับ 

ตารางที่ 14 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  ด้านที่  10  การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน                      
                                                                                                 (N=149) 
ข้อ การบริหารงานวิชาการ 

ของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 

  ระดับ อันดับ 

1 ศึกษา ส ารวจความต้องการและสนับสนุน 
งานวิชาการแก่ชุมชน 

2.97 0.95 ปานกลาง 3 

2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 

3.01 0.93 ปานกลาง 2 

3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ในกิจกรรมวิชาการ
ของสถานศึกษา 

3.17 0.97 ปานกลาง 1 

4 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ระหว่างบุคคล  ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

2.89 1.00 ปานกลาง 4 

รวม 2.97 0.91 ปานกลาง  

 จากตารางท่ี 14 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการส่งเสริม

ความรู้วิชาการแก่ชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=2.97, =0.91) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้ คือ  การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและองค์กรอื่นๆ ในกิจกรรมวิชาการของสถานศึกษา 

(=3.17, =0.97) การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น (=3.01, =0.93)  การศึกษาส ารวจความต้องการและสนับสนุน

งานวิชาการแก่ชุมชน (=2.97, =0.95) การส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง

บุคคลครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น (=2.89, =1.00)   
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ตารางที่ 15 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ด้านที่  11  การประสานความร่วมมือ   ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น             

                                                                                                                                     (N=149) 

ข้อ 

การบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ 

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

  ระดับ อันดับ 

1 วางแผนร่วมกับครูผู้สอนในสถานศึกษา   
เพื่อการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
อื่น ในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา 

3.09 0.87 ปานกลาง 2 

2 ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่นท้ังในระดับข้ัน
พื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 

3.21 0.95 ปานกลาง 1 

3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ   
เพื่อพัฒนาวิชาการได้อย่างเหมาะสม 

3.05 0.83 ปานกลาง 3 

รวม 3.12 0.87 ปานกลาง  
 

 จากตารางท่ี  15 พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(=3.12, =0.87) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิต จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอื่นท้ังในระดับข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา (=3.21, =0.95)  การวางแผนร่วมกับ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา เพื่อการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาวิชาการของ

สถานศึกษา (=3.09, =0.87)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวิชาการ

ได้อย่างเหมาะสม(=3.09, =0.87) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 16 การบริหารงานวิชาการโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านที่  12  การส่งเสริมและสนับสนนุ
งานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา     

ข้อ 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ 
แก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน 

และสถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา 

  ระดับ อันดับ 

1 ส ารวจ ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาจากแหล่ง
ต่างๆ 

3.26 0.76 ปานกลาง 1 

2 ส ารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุน 
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

2.90 0.97 ปานกลาง 4 

3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

3.11 0.89 ปานกลาง 2 

4 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
ท่ีจัดการศึกษา 

3.03 0.94 ปานกลาง 3 

รวม 3.10 0.85 ปานกลาง  

จากตารางท่ี  16  พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.10, =0.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ  โดยเรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต  มากไปน้อยดังนี้ คือ การส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัด

การศึกษาจากแหล่งต่างๆ (= 3.26, =0.76)  การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา (=3.11, =0.89)  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  

องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา (=3.03, =0.94) และการส ารวจความต้องการ    
ในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด

การศึกษา (= 2.90, =0.97)  ตามล าดับ 

(N=149) 
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ตอนที่  3  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ทราบค่ามัชฌิมเลขคณิต   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ท่ีน้อยท่ีสุดในแต่ละด้าน  ซึ่งผู้วิจัยน ามาเป็นประเด็นปัญหาในการ
สัมภาษณ์ (interview) ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูผู้สอน รวมท้ังส้ิน 6 คน  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินี
บูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 ซึ่งประเด็นท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
(interview) เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากด้านท่ีน้อยไปมาก ดังต่อไปนี้ 
 

1. ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน  มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน  
ดังนี้คือ  สถานศึกษาควรจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน RN Knowledge Centre  แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน  โดยก าหนดเป็นนโยบายท่ีเกิดจากความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในสถานศึกษาและจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริมวิชาการและร่วมกันจัดท า
กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี  เป้าหมายเพื่อบริการ
ความรู้ทางวิชาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเผยแพร่ความรู้ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
ส่งเสริมความรู้และเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  
โดยใช้กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กรหน่วยงาน
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้คือ สถานศึกษาควรเป็น
แกนน าในการพัฒนางานวิชาการและศูนย์กลางการประสานงานในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตวัชรีรมยา  ควรจัดการประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การจัดการศึกษาร่วมกับเครือข่าย  มีการส ารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนงาน
วิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ
ในด้านต่าง ๆ มาน าเสนอแนวทางการด าเนินงานเป็นเลิศ (Best Practice)  เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนางานวิชาการร่วมกันในเครือข่ายและนอกเครือข่าย   

3.  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น      
มีแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน ดังนี้คือ สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาการในทุกด้าน  สถานศึกษาควรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนางานวิชาการเครือข่ายสหวิทยาเขตวัชรีรมยา  โดยสถานศึกษาควรให้ครูผู้สอน  หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการประชุมการท่ี
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ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้สถานศึกษาควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มหาวิทยาลัยใน
ระดับอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในระบบการบริหารงานวิชาการมาเป็นวิทยากร เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานวิชาการให้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. ด้านการแนะแนวการศึกษา  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้คือ สถานศึกษาควรจัด
โครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนและบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในด้านจิตวิทยาการแนะแนว  การ
ส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการแนะแนว ก าหนดรูปแบบขั้นตอนการ
ด าเนินงานแนะแนวการศึกษาท่ีชัดเจนและมีการประสานงานร่วมกันระหว่างงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกับงานแนะแนวการศึกษา  โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าระดับสายช้ัน ครูแนะแนว ครูผู้สอนและครูท่ีปรึกษาและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนากระบวนการแนะ
แนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

5. ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  มีแนวทางพัฒนาดังนี้คือ  
สถานศึกษาควรจัดท าวารสารงานวิจัย“ราชินีบูรณะวิ จัย”รวบรวมเป็นฐานข้อมูลงานวิ จัย 
Rachineeburana Online Journal ท่ีสามารถท าให้สถานศึกษาอื่น องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามา
สืบค้นหาความรู้งานวิจัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังควรมีการสร้างเครือข่ายในพัฒนางานวิจัยใน
ช้ันเรียนร่วมกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาท่ีอยู่ภายในเครือข่ายสหวิทยาเขตและ
มหาวิทยาลัยท่ีท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นการประสานความร่วมมือในการศึกษาและ
พัฒนางานวิจัยร่วมกัน  รวมท้ังสถานศึกษาควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัยและน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สถานศึกษาควรก าหนดให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของการ
วิจัยในช้ันเรียนและเกิดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
                 6. ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  มีแนวทางพัฒนาดังนี้คือ สถานศึกษา
ควรจัดการอบรมให้ความรู้ในการผลิตส่ือ นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอนทุกคนใน
สถานศึกษา โดยร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษาและควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการใช้ส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนทุก
รายวิชา รวมท้ังครูผู้สอนควรวิเคราะห์ วิจัย ด้านการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  
                 7.ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  มีแนวทางพัฒนาดังนี้คือ  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู
ภายในท่ีหลากหลาย แต่ยังขาดการรวบรวมข้อมูล ดังนั้น สถานศึกษาควรรวบรวมแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ภายในสถานศึกษารวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดท าเป็นสารสนเทศแหล่งเรียนรู้โรงเรียนราชินีบูรณะ
และเผยแพร่สารสนเทศแหล่งเรียนรู้บนเว็บไซต์ วารสารโรงเรียนราชินีบูรณะ และควร ส่งเสริมให้
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ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ บันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้และรายงานผลการใช้แหล่งเรียนรู้ อีกท้ังสถานศึกษาควรร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในเครือข่ายสหวิทยาเขตและนอกเครือข่าย  

8. ด้านการนิเทศการศึกษา  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ คือ  สถานศึกษาควรพัฒนา
รูปแบบการนิเทศการศึกษา นิเทศการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการประเมิน
ความส าเร็จของการจัดระบบรูปแบบการนิเทศการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นในสหวิทยาเขตและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระบบการนิเทศร่วมกัน  เพื่อน ามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น   

9. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้คือ  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  แต่ควรให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดการอบรมให้ความรู้
ด้านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท าให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในกันพัฒนาและ
ประสานงานกับสถานศึกษาอื่นแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกัน   

10. ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้คือ 
สถานศึกษาควรจัดการอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องมือวัดผล ประเมินผลท่ีครอบคลุมเนื้อหาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ท าให้ครูผู้สอนสามารถวัดผล ประเมินผล
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและน าไปใช้ในการประเมินการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

11.   ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้   มี แนวทางการพัฒนาดังนี้ คือ  
สถานศึกษาควรมีแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครองและให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  โดยประสานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับช้ัน  เพื่อหา 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

12.   ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้คือ  สถานศึกษามี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีบทบาทพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่สถานศึกษาขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากับสถานศึกษาใน
เครือข่ายสหวิทยาเขตและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่  5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์
คือ 1) เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  2) เพื่อทราบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ    
โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ประชากรคือ บุคลากรของสถานศึกษาเป็น  
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน  รองผู้อ านวยการหรือปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 5 คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คนและครูผู้สอน 135 คน รวมท้ังส้ิน 149 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามกรอบแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ ความถี่ 

(frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และ      
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)   

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน 
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้  คือ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                    
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้     
ในระดับปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากมากไปน้อยดังนี้ คือ การพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาและการส่งเสริมความรู้
ทางวิชาการแก่ชุมชน  
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2. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9  จากการน าข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคฺณิต  น้อยท่ีสุดใน
แต่ละด้านมาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ (interview)  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน รวมท้ังส้ิน 6 คน ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดย
เรียงล าดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิต  จากน้อยไปมากดังนี้   

1) ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง (=2.97, 

=0.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การส่งเสริมให้มี          
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น แนวทางในการพัฒนาคือ 
สถานศึกษาควรจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน RN Knowledge Centre โดยก าหนดเป็น
นโยบายท่ีเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในสถานศึกษาและจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
วิชาการและจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี                 
มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อบริการความรู้ทางวิชาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเผยแพร่ความรู้ท่ี
เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น  รวมท้ังเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.10, =0.85) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การส ารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ี จัดการศึกษา แนวทาง                  
การพัฒนาคือ  สถานศึกษาควรเป็นแกนน าในการพัฒนางานวิชาการและศูนย์กลางการประสานงาน
ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสหวิทยาเขตวัชรีรมยา  ควรจัดการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย ส ารวจความต้องการใน                 
การได้รับการสนับสนุนงานวิชาการและจัดท าข้อมูลสารสนเทศระบบการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในด้านต่างๆ มาน าเสนอแนวทางการด าเนินงานเป็นเลิศ (Best 
Practice)  เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิชาการร่วมกันในเครือข่ายและนอกเครือข่าย   

3)  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น            

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.12, =0.87) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยท่ีสุดคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวิชาการได้อย่างเหมาะสม  
แนวทางการพัฒนาคือสถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นท่ีอยู่ในเครือข่าย
สหวิทยาเขต ควรแต่งต้ังคณะกรรมการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับเครือข่าย
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สหวิทยาเขต  มีบทบาทหน้าท่ีในการประสานงานด้านวิชาการภายในสถานศึกษา มีการวางแผน     
การด าเนินงาน  ก าหนดปฏิทินการประชุมให้ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษาและจัดอบรมให้ความรู้    
ด้านการพัฒนางานวิชาการ  เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนรู้ทางด้านวิชาการร่วมกัน  เสนอแนะแนวทาง
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4)  ด้านการแนะแนวการศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.31, =0.78) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การด าเนินการแนะแนวการศึกษา
ด้วยความร่วมมือจากครู ผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาคื อ สถานศึกษาควร           
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอน  ครูท่ีปรึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายในด้านจิตวิทยาการแนะแนว  
ส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการแนะแนว ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน               
การด าเนินงานแนะแนวการศึกษาท่ีชัดเจนและมีการประสานงานร่วมกั นระหว่างงานระบบ          
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับงานแนะแนวการศึกษา โดยเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกคน  ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับสายช้ัน ครูแนะแนว ครูผู้สอนและครูท่ีปรึกษา อีกท้ังสถานศึกษา
ควรแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษาและ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการแนะแนวร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขต           
เพื่อการพัฒนากระบวนการแนะแนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    

5)  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                   

(=3.34, =0.84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การเผยแพร่
ผลงานวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น  แนวทางการพัฒนา
คือ  สถานศึกษาควรจัดท าวารสารงานวิจัย “ราชินีบูรณะวิจัย” และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย 
Rachineeburana Online Journal ท่ีให้สถานศึกษาอื่น องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน สามารถเข้ามา 
สืบค้นหาความรู้งานวิจัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  อีกท้ังสถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายในพัฒนา
งานวิจัยในช้ันเรียนร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขตและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เป็นการ
ประสานความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนางานวิจัยร่วมกัน  สถานศึกษาควรมีแนวทางการส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและควรก าหนดให้
งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนและเกิดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

6)  ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง        

(=3.34, =0.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการผลิต จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการจัด     
การเรียนการสอน  แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรจัดการอบรมให้ความรู้ในการผลิตส่ือ 
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นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอนในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร           
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  สถานศึกษาควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินส่ือ นวัตกรรม     
ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  ควรให้ครูผู้สอนท าการวิเคราะห์ วิจัย ความจ าเป็นในการใช้
ส่ือและเทคโนโลยีในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 7)  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.56, =0.75)     
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การเผยแพร่แหล่งความรู้แก่ครูผู้สอน
สถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่นในบริเวณใกล้เคียง  แนวทางการพัฒนาคือ  สถานศึกษาควรจัดการ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีมีในสถานศึกษารวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบ รวบรวมเป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศบนเว็บไซต์โรงเรียนราชินีบูรณะและวารสารโรงเรียนราชินีบูรณะ  อีกท้ังควรเผยแพร่  
แหล่งเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนท่ีอยู่ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย      
สหวิทยาเขต  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการเข้ากับ
แผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจะต้องครอบคลุมถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้ ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้มากขึ้น
และร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นท้ังในเครือข่ายและนอกเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ร่วมกัน  

 8)  ด้านการนิเทศการศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.68, =0.69)   เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
จัดการระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น  แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรมีการประเมิน
ความส าเร็จของการจัดระบบรูปแบบการนิเทศการศึกษา  มีการวิเคราะห์ข้อมูลของการนิเทศ
การศึกษาและกระบวนการนิเทศการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นในเครือข่ายสหวิทยาเขตและ            
น ามาปรับ พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ควรใช้
รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายท้ังการนิเทศงานวิชาการและนิเทศการสอน  บุคลากรในสถานศึกษา
ควรร่วมกันจัดท าคู่มือการนิเทศการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน      
ท าให้การนิเทศการศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   

 9)  ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (=3.80, =0.54)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ           
การประสานงานกับสถานศึกษาอื่น  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพ    
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ทางการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  แนวทางการพัฒนาคือ งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาควรประสานงานกับสถานศึกษาในเครือข่าย  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกัน  ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดอบรม
ใหค้วามรู้ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา  สร้างความตระหนักในความส าคัญของคุณภาพการจัด
การศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด   

10)  ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก           

(=4.16, =0.36) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การส่งเสริมให้
ครูผู้สอนพัฒนาเครื่องมือและวัดผลอย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  แนวทางการพัฒนาคือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในด้านการพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย มีความแม่นย าและถูกต้องได้มาตรฐาน  โดยจัดการอบรม
ให้ความรู้ด้านเครื่องมือวัดผล ประเมินผลท่ีครอบคลุมเนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน   
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาเครื่องมือและวัดผล         
อย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 11)  ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, 

=0.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การส่งเสริมให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม      
แนวทางการพัฒนาคือ  สถานศึกษาควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น     
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ให้เพิ่มมากขึ้น  โดยใช้กลุ่มผู้ปกครองเครือข่ายนัก เรียน            
ในทุกระดับช้ันเป็นแกนน าหลัก ส ารวจความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูผู้สอนแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามความเหมาะสม 

 12)  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.25, 

=0.27) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรให้ ผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่นมีส่วนในการวางแผน วิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมเสนอแนวทางการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและ
ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  เป้าหมายและน าผลท่ีได้มาปรับปรุง  เพื่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเป็น
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ระบบชัดเจนและท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนมีความเหมาะสม  สถานศึกษาควร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นในเครือข่ายสหวิทยาเขต  
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพร่วมสถานศึกษาอื่นๆ 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามาพิจารณา เพื่อให้ทราบถึงการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยผู้วิจัย
อภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  9  พบว่า การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ว่า อยู่ในระดับปานกลาง (=3.62, =0.43)  ท้ังนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษา         
มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ  บริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ท่ีส่งเสริมการประสานความร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น 
สถาบันอุดมศึกษาอาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยสถานศึกษาน าบุคลากร
เข้ารับการอบรมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เกิดการอบรมแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างครูผู้สอน               
ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมส าหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และแนวทาง
ในการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนีย์  เสียงหวาน ได้ศึกษา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียนและด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนบริหารจัดการสถาน
โดยยึดวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 อีกท้ังผู้บริหารเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงท าให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน    
ในกลุ่มบางละมุง 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์  กมล ได้ศึกษา     
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จังหวัดชลบุรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหาร     
ให้ความส าคัญกับการบริหารงานวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอนในการน า
หลักสูตรไปใช้ จึงท าให้การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ซึ่งเรียงล าดับจาก
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ด้านท่ีมากไปน้อยคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านส่ือการเรียนการสอน  ด้านหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้และด้านการวัดผลและประเมินผล  

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 9 เมื่อพิจารณารายด้าน 12 ด้าน พบว่า การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก       
มี 6 ด้านและอยู่ในระดับปานกลาง  6  ด้าน  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีค่า

มัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด (=4.25, =0.27) ท้ังนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะเป็นสถานศึกษา
ท่ีมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  โรงเรียนมาตรฐานสากล กระทรวงศึกษาธิการ  โดย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ท าหน้าท่ีก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ซึ่งน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ  ในส่วนของงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้มีการจัดการอบรมประชุม        
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษา  เพื่อน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน        
อีกท้ังหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามระบบทุกขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรเป็น
หลักและเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอน  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของการศึกษาความเข้าใจเรื่อง
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนจะท าให้การศึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทัศนีย์  เสียงหวาน  ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบางละมุง 2 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการโรงเรียนใน 
กลุ่มบางละมุง 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนน านโยบายของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดอบรม
ให้กับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนและผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องในด้านความรู้ด้านพัฒนา
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ท าให้ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรและน าหลักสูตรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลฑรี พิกุลแกม ได้ศึกษา         
การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด  ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากและด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมากเช่น   

1.2  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, 
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=0.52) ท้ังนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ  ได้ด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  
โรงเรียนมาตรฐานสากล  มีนโยบายส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และสถานศึกษาน าแผนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2579  โดยสถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้    
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เมื่อแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการเรียบร้อย  
จึงน าเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่ออนุมัติการใช้แผนการสอนและครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ได้  ซึ่งสถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง  ซึ่งจะ
ส่งผลให้ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานศึกษา
จะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักให้ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา  เนียมทอง ได้ศึกษา             
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพระยา  ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ท่ีก าหนดกลยุทธ์การบริหาร โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารจัดการตาม
แนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
จึงท าให้ผลการบริหารงานวิชาการ  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

1.3 ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนผลการวิ จัย  พบว่า                 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.16, =0.36)  ท้ังนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ                
ได้ด าเนินการตามกระบวนการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ ง
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาต้องสนับสนุนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและยกระดับคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรงตาม
เป้าหมายส าคัญของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 ของส านักวิชาการและมาตรฐาน
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การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าหนดแนวทางใน
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  โดยงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผล        
การเรียนของสถานศึกษามีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อีกท้ังสถานศึกษาปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงท าให้การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับจีณัญญาพัจน์      
โคตรหลักค า ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่า การบริหารงานวิชาการด้านการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากสถานศึกษามีกระบวนการให้ครูประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง มีการปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ก าหนดระเบียบการวัดผล 
ประเมินผลและการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการวัดผลและประเมินผล   

 1.4  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (=3.34, =0.84)  ท้ังนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะมีการจัดอบรมให้ความรู้
ด้านกระบวนการท าวิจัยยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง  ท าให้ครูผู้สอนท่ีมี อายุราชการน้อยและ
ประสบการณ์การท างานน้อยอาจมีความรู้ ด้านกระบวนการวิจัยไม่เพียงพอ  ครู ผู้สอนขาด           
ความตระหนักถึงความส าคัญของการท าวิจัยในช้ันเรียนและครูผู้สอนไม่ได้น าผลการวิจัยมาปรับปรุง
หรือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชา  พุ่มพวง ได้ศึกษาปัญหา
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด  สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับปานกลาง  ผลการวิจัยพบว่า  ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยได้
ยังไม่ดีเท่าท่ีควร ท้ังนี้เพราะครูไม่น าผลการวิจัยท่ีค้นพบไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและ
ครูผู้สอนจะแก้ไขปัญหาด้วยความคิดและแนวทางการตัดสินใจของตนเอง  อีกท้ังสถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยยังไม่อ านวยความสะดวกต่อการใช้งาน  ขาดการรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจัยในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง  จึงท าให้งานวิจัยในช้ันเรียนของสถานศึกษาในภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์  ทิพยสุข ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี พบว่า ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ    
ในการท าวิจัยในช้ันเรียน  ขาดการน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับการเรียน
การสอน ครูขาดความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนเช่นกัน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุกฤตา  เกตานนท์  ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน
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ประถมศึกษา อ าเภอโคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า บุคลากรบางส่วนในโรงเรียนยังไม่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
อย่างจริงจัง ขาดการบันทึก การเก็บข้อมูลและการเผยแพร่งานวิจัย อีกท้ังสถานศึกษาขาดครูท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัย จึงท าให้เกิดปัญหาของงานวิชาการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเช่นกัน 

 1.5  ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า        
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี         
เพื่อการศึกษา ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง มี ค่ามัชฌิมเลขคณิต  เท่ากับ 3.34 และ              
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.78  ท้ังนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ มีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรของสถานศึกษา    ใน
ด้านการผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย ไม่ต่อเนื่อง
เท่าท่ีควร จึงท าให้ครูผู้สอนขาดทักษะความรู้ในด้านส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ครูผู้สอนไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนได้เพียงพอส่งผลให้การใช้ส่ือไม่ประสบผลส าเร็จ 
ไม่ตรงตามความต้องการและไม่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน  ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์และอายุ
ราชการค่อนข้างมากท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชาการ แต่ยังขาดทักษะด้านเทคโนโลยีท่ีจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาส่ือการเรียนรู้  จึงท าให้ครูผู้สอนส่วนใหญ่เลือกใช้ส่ือส าเร็จรูป  เพราะสะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน  อีกท้ังสถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์ วิจัยความจ าเป็นในการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยี  จึงท าให้ผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
อภิชา  พุ่มพวง ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เมื่อพิจารณาด้านการใช้ส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง  ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนไม่สามารถใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้อย่างประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะครูขาดความรู้     
ความเข้าใจในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ขาดทักษะและประสบการณ์ท่ีจะน า
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิตย์ธิดา จันดาสงค์  ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาใน
กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้คือ  ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่า ปัญหาการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เกิดจากผู้บริหารไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดสภาพแวดล้อม ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ขาดบุคลากรด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเช่นกัน 
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 1.6 ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ราชินีบูรณะ  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.56, =0.75)  ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจัดต้ัง  
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการความรู้ท้องถิ่นเข้ากับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและบุคลากรของ
สถานศึกษาร่วมกันสรรหาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า  อาทิเช่น  
แหล่งเรียนรู้สมัยทวารวดี ทุ่งพระเมรุ องค์พระปฐมเจดีย์  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่ นท่ีสถานศึกษา   
ได้น ามาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา  ท้ังนี้โรงเรียนราชินีบูรณะขาด              
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้แก่ชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรอื่นและยังไม่มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน  
มีเพียงบางรายวิชาเท่านั้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร  คงอินทร์ ได้ศึกษาปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย  สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค)  เมื่อพิจารณาด้านการพัฒนา  แหล่งเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบข้อเสนอแนะว่า 
สถานศึกษาต้องมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาและใกล้เคียงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักสูตรและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท้ังนี้อาจประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการจัดแหล่งเรียนรู้เป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว  
สอดคล้องกับงานวิจัยของมูนา จารง ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่ายตล่ิงชันสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้บริหารจัดให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียง          
เพื่อสนับสนุนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้บริหารจัดระบบข้อมูล
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาของตนเอง เช่น    
จัดเส้นทาง/แผนท่ีและระบบการเช่ือมโยงเครือข่ายห้องสมุด ประชาชน ห้องสมุดสถาบันการศึกษา 
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้   
แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 1.7 ด้านการนิเทศการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน     

ราชินีบูรณะ  ด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.68, =0.69) ท้ังนี้อาจ
เนื่องจากโรงเรียนราชินีบูรณะ มีคณะกรรมการนิเทศการศึกษาด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการนิเทศครูผู้สอนและนิเทศแบบ
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เพื่อนครูนิเทศครู โดยก าหนดให้มีการนิเทศการสอน 2 ครั้งต่อปีการศึกษาและมีการติดตาม
ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้ผลการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล  เดชะ ได้ศึกษาวิจัยการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดี
ประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 2  ผลการศึกษาพบว่า          
การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจเนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษามีการส ารวจสภาพปัญหาความต้องการในการวางแผนการนิเทศการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  การประเมินผลการนิเทศท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการวางแผนจัดท า
การนิเทศภายในสถานศึกษาแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา  ท้ังนี้แม้ว่าการบริหารงาน
วิชาการด้านการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า สถานศึกษาขาดการประสานงานในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการนิเทศการศึกษา
รูปแบบการนิเทศกับสถานศึกษาอื่น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญใจ แสงเจริญ  ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ) ส านักงานเขตหนองแขม  สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูร ณะ) ส านักงานเขตหนองแขม  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีท้ังเป็นผู้นิเทศและเป็นผู้รับการนิเทศ  โรงเรียนมีการนิเทศงาน
วิชาการเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลากร  ผู้บริหารและครูได้วางแผนและด าเนินการร่วมกันเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ได้ผลดีขึ้น   

   1.8  ด้านการแนะแนวการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ราชินีบูรณะ ด้านการแนะแนวการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.31, =0.78)       
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากเพียง 1 ข้อ คือ การจัดระบบแนะแนวทางวิชาการและ
วิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน           
การสอนและอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ท้ังนี้อาจเนื่องจากงานแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษา   
มีทีมครูแนะแนวท าหน้าท่ีรับผิดชอบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพให้กับผู้เรียนภายใน
สถานศึกษา  มีการเชิญมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาแก่ผู้เรียนในคาบวิชาแนะแนวและมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ        
เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม Open House ของสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการเป็นผู้ขับเคล่ือนด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนภายใน
สถานศึกษา หัวหน้าระดับสายช้ันและครูท่ีปรึกษายังไม่มีบทบาทด้านการแนะแนวมากเท่าท่ีควร     
อีกท้ังครูมีความรู้ความเข้าใจในการแนะแนวการศึกษาไม่เพียงพอ  การมีส่วนร่วม ของชุมชน 
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ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นๆ ค่อนข้างน้อย  ยังขาดการติดตามและประเมินผล
กระบวนการแนะแนวการศึกษา ระบบการแนะแนวจากผู้บริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจนและ
สถานศึกษายังไม่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการแนะแนวกับสถาบันอื่น  จึงท าให้การแนะแนว
การศึกษาของโรงเรียนราชินีบูรณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
รัชนีย์  สีหะวงษ์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว     
เขต 1 พบว่า การแนะแนวการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากโรงเรียนยังขาดการประสานงาน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการแนะแนวและไม่มีการติดตามและประเมินผล              
การจัดระบบกระบวนการแนะแนวการศึกษา จึงท าให้การด าเนินงานแนะแนวการศึกษาไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอตาพระยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษา       
เกิดจากโรงเรียนไม่มีระบบการแนะแนวท้ังทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ อีกท้ังยังขาดความร่วมมือ
และความเข้าใจกับครูคนอื่นเกี่ยวกับงานแนะแนวว่าเป็นหน้าท่ีของครูทุกคนด้วย จึงส่งผลท าให้งาน        
แนะแนวไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร และสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา  พุ่มพวง  ได้ศึกษาปัญหา
การบริหารงานวิชาการด้านการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการ      
ด้านการแนะแนวการศึกษา ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะครูขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผลการแนะแนวการศึกษาเช่นกัน   
  1.9 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผลการวิจัย  พบว่า             
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.80, =0.54)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญและจัดระบบโครงสร้าง       
งานประกันคุณภาพและปฏิบัติงานประกันคุณภาพตามกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางการ
บริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ท่ี 4 พ.ศ.2562 กล่าวถึง การประกันคุณภาพของสถานศึกษาท้ังระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา มาตรา 47  ให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ด้วยเหตุนี้โรงเรียน
ราชินีบูรณะ จึงมีแนวทางการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   โดยจัดต้ัง
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้กลุ่มงานนโยบาย แผนและวิจัยระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในการก าหนดเกณฑ์การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาใช้
หลักการบริหารงานคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาได้จัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กั บหน่วยงานต้นสังกัด         
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณิรดา  เวชญาลักษณ์ ได้ศึกษาสภาพและ       
แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  1 พบว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ 
ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริงและก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ  อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของธิติมาวดี  
สกุลศิลป์ศิริ  ได้ศึกษาการบริหารกิจการทีดีของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ     
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เนื่องจากผู้บริหารมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมให้โรงเรียนเป็น
องค์กรท่ีเป็นเลิศ  ซึ่งต้องใช้การบริหารด้วยวิธีพิเศษท่ีเรียกว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพ         
ซึ่งยึดหลักการมีส่วนร่วมในการท างานตามบริบทของสถานศึกษามีการกระตุ้นพัฒนาระบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  มีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
เนวิลล์(Naville, 1999) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในด้านการประกันคุณภาพและการวางแผน
ปรับปรุงในโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐอิลลินอยส์ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นพบว่า กิจกรรมท่ีท าร่วมกันด้วยการประกันคุณภาพและการวางแผนท่ี
เหมาะสมเป็นประโยชน์ในด้านความร่วมมือและเพิ่มความมั่นใจในการวางแผน ปรับปรุงโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ  อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลวรรณ  วัฒนา  ได้ศึกษาสภาพการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนท่ีอยู่ภายในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ส านักงานเขตคือ การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง จึงเป็นตัวขับเคล่ือนท่ี
ส าคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก  
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 1.10  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน   ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ ชุมชน  ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (=2.97, =0.91) เป็นด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต  น้อยท่ีสุดและเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาไม่มีโครงการหรือกิจกรรม    
ท่ีส่งเสริมงานวิชาการสู่ชุมชน ท้องถิ่น ขาดการส ารวจความต้องการในการสนับสนุนให้ความรู้       
ทางวิชาการแก่ชุมชน  ไม่มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางทักษะวิชาชีพส าหรับประชาชนในชุมชน 
ท้องถิ่น  ส่วนมากจะเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ในวันส าคัญต่างๆ เพียงเท่านั้น  อีกท้ังสถานศึกษาไม่มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  เนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนค่อนข้างน้อย ไม่ได้
จัดสรรงบประมาณและไม่มีผู้รับผิดชอบงานนี้โดยตรง เนื่องด้วยภาระง านของครูผู้สอนท่ีต้อง
รับผิดชอบงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนค่อนข้างมาก จึงไม่มีเวลาในการด าเนินกิจกรรมในด้าน
การส่งเสริมทางวิชาการแก่ชุมชนและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการของสถานศึกษา     
เข้าไม่ถึงชุมชนเท่าท่ีควร  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา  พุ่มพวงได้ศึกษาวิจัยปัญหาและ        
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบว่า การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  อาจเป็นผลจากโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนยังไม่เพียงพอและชุมชน
ให้ความร่วมมือน้อย ไม่มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
เนื่องจากผู้ปกครองในชุมชนต้องประกอบอาชีพ จึงไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมความรู้       
ด้านวิชาการแก่ชุมชน  สอดคล้องกับงานวิจัยของนิ ตย์ธิดา  จันดาสงค์ ได้ศึกษาปัญหาและ           
แนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า ปัญหาด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน  
โรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมความรู้ ให้ประชาชนในท้องถิ่นและการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเข้าไม่ถึงชุมชน  สอดคล้องกับงานวิจัยของชนม์ผศุตม์  พัฒ
พันธ์    ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา อ าเภอตาพระยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พบว่า ด้านการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน มีปัญหาเนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพ ไม่มีเวลาท่ีจะมารับความรู้
หรือไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถานศึกษาและอีกประการหนึ่งมาจากครูไม่มีเวลามาก
พอท่ีจะถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน จึงท าให้ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
เป็นปัญหาท่ีควรได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภรภัทร เฮ็งนิรันดร ได้ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พบว่า ปัญหาด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่
ชุมชนเกิดจากสภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียนส่วนหนึ่งติดตาม
ผู้ปกครองมาเรียนต่อในโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่กับการท างาน ท าให้การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ชุมชนต่อกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนค่อนข้างน้อยเช่นกัน   

 1.11  ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ด้านการประสานความร่วมมือ    
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(=3.12, =0.87)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนราชินีบูรณะ ยังขาดผู้รับผิดชอบท าหน้าท่ีประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่นอย่างชัดเจน มีประชุม อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิชาการค่อนข้างน้อย
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น สถานศึกษาไม่มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการร่วมกับสถานศึกษาอื่น  เนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้  
อีกท้ังสถานศึกษามีการวางแผนและมีการประสานความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายค่อนข้างน้อย 
สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการพัฒนาวิชาการร่วมกับสถานศึกษาในระดับระดับอุดมศึกษามากกว่า
เครือข่ายระดับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานด้วยกันในสหวิทยาเขต  จึงท าให้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทางด้านวิชาการยังไม่ครบถ้วน  อีกท้ังมีข้อจ ากัดเรื่องช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและงบประมาณในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตารีย์  ไชยชิน ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุ่มบ่อทอง 2  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  พบว่า โรงเรียนยังไม่มีการด าเนินการจัดให้ความรู้ทักษะทางวิชาการ    
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและขาดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น  สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว  ได้ศึกษาปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัย  จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า สถานศึกษาขาดการประสานงานความร่วมมือช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการ ขาดการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมมืออย่างต่อเนื่อง  ผู้รับผิดชอบการ
วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ไม่มีความช านาญและขาดความร่วมมือจาก
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ  รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา  พุ่มพวง  ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 พบว่า การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนขาด
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ความร่วมมือ ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขาดการวางแผนประสานความร่วมมือการพัฒนา        
งานวิชาการกับสถานศึกษาอื่น จึงท าให้การสร้างเครือข่ายทางวิชาการไม่สัมฤทธิ์ผล 

 1.12 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ  ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (=3.10, =0.85)  เมื่อพิจารณา    
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนราชินีบูรณะ  ยังไม่มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในประสานงานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล   ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาไม่มีการส ารวจความต้องการในการได้รับสนับสนุน
ด้านวิชาการท้ังสถานศึกษาท่ีอยู่ในสหวิทยาเขตในการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการค่อนข้างน้อย    
อีกท้ังสถานศึกษายังมีการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
ของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนางานวิชาการไม่เพียงพอ  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์  ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
พบว่า โรงเรียนขาดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นท่ีจัดการศึกษา 
เนื่องจากครูผู้สอนมีภาระงานมาก  ท าให้ไม่สามารถท่ีจะเข้าไปสัมผัส พูดคุยกับคนในชุมชนได้         
จึงท าให้ขาดการส ารวจความต้องการด้านวิชาการของชุมชนและขาดการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์
และบุคลากรในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน  สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว   
ได้ท าการวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัย  จังหวัดนครปฐม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 พบว่า สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นเดียวกัน 

2.  จากผลการวิจัยข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน      
ราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 จากการพิจารณาค่ามัชฌิมเลข
คณิต  ในแต่ละด้าน เพื่อต้ังเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ (interview) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน จ านวน 6 คน ผู้วิจัยอภิปรายแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ        
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  โดยมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  แนวทางการพัฒนาดังนี้คือ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้
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ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการบริหารหลักสูตร วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและประเมินสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและด าเนินการ จัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  สถานศึกษาควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขต  เพื่อการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตย์ธิดา  จันดาสงค์ ได้ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาคือ สถานศึกษาต้องสามารถจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้บริหารควรส่งเสริมให้
ครูผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและสถาบันทางการศึกษาอื่น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
เครือข่ายสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตารีย์  ไชยชิน ได้ศึกษาปัญหาและแนวทาง        
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มบ่อทอง 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคือ สถานศึกษาควร
มีการอบรมคณะครูภายในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพราะการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรจะสะท้อนสภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู สามารถด าเนินงานได้ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา 

2.2  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้    ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด  คือ        
การส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น  แนวทางการพัฒนาดังนี้คือ สถานศึกษาควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ประสานงาน
ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับช้ัน  เพื่อสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
บูรณาการความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้เรียนมากท่ีสุด  สถานศึกษาควรมีกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตรและ
ให้ครูผู้สอนแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน      
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตารีย์  ไชยชิน  
ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มบ่อทอง 2 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ สถานศึกษาควรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูผู้สอนในการให้ความรู้ 
ความสามารถในการสอน การใช้เทคนิคใหม่ๆ มีการศึกษาถึงความต้องการของผู้เรียนและจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
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 2.3  ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต
น้อยท่ีสุดคือ  การส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาเครื่องมือและวัดผลอย่างมีมาตรฐานด้วยวิธีการ
หลากหลาย อาจเนื่องจากสถานศึกษามีการอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนยังไม่เพียงพอและยังไม่ตรงกับ
บริบทของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงท าให้วิธีการวัดผลไม่หลากหลายและไม่ได้รับการพัฒนา
เครื่องมือการวัดผล  แนวทางการพัฒนาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการส่งเสริม
และให้ความรู้แก่ครูผู้สอนในด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย   โดยจัดการ
อบรมให้ความรู้ด้านเครื่องมือวัดผล ประเมินผลส าหรับบุคลากรใหม่ในทุกปีการศึกษาท่ีครอบคลุม
เนื้อหาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องและจัดท าคู่มือส าหรับการวัดและประเมินผล
เป็นสารสนเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตย์ธิดา  จันดาสงค์  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนา   
การด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนคือ  โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูมีความ รู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการวัดผล ประเมินผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการวัด ประเมินผลและสร้างเครื่องมือวัด
แบบต่าง ๆ  

2.4   ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ  
การเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงานวิจัยกับองค์กรอื่น  รองลงมาคือ 
การประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและงาน
วิชาการกับองค์กรอื่น  แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรจัดท าวารสารงานวิ จัย “ราชินีบูรณะ
วิจัย”และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย Rachineeburana Online Journal ท่ีสามารถท าให้
สถานศึกษาอื่น  องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามาสืบค้นหาความรู้งานวิจัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   
สถานศึกษาควรมีการสร้างเครือข่ายในพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนร่วมกับสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน 
เครือข่ายสหวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยท่ีท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและควรสนับสนุนให้
ครูผู้สอนได้รับความรู้ด้านการวิจัยในช้ันเรียน โดยจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ได้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและน าผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  อีกท้ังสถานศึกษาควร
ก าหนดให้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  เพื่อกระตุ้นให้
ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนและเกิดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง  สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตย์ธิดา  จันดาสงค์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คือ สถานศึกษาควรจัดอบรมความรู้ด้านการวิจัยให้กับครูผู้สอนอย่างต่อเนื่ อง  โดยท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนส่งเสริมให้รูผู้สอนในสถานศึกษาได้
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาและสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ รัชนีย์  สีหะวงษ์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่าย  วังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  
เขต 1 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรภัทร  เฮ็งนิรันดร ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2  ผู้วิจัยได้เสนอ   แนวทางการพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีความส าคัญ
มากเพราะวิจัยท่ีกระท าโดยครูผู้สอนเป็นการวิจัยตามสภาพจริงและต้องการแก้ไข  ควรให้ครู ผู้สอน
สอดแทรกการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้   

  2.5  ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลข
คณิตน้อยท่ีสุดคือ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในการผลิต จัดหา พัฒนาส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอน  รองลงมาคือ การนิเทศ ติดตามและประเมินการ
พัฒนาการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  แนวทางการพัฒนาคือ  สถานศึกษาควร
จัดการอบรมให้ความรู้ในการผลิตส่ือ นวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนส าหรับครูผู้สอนทุกคนใน
สถานศึกษา         โดยร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และสถานศึกษาควรมีระบบติดตามและประเมินผลการใช้ส่ือและนวัตกรรม  สถานศึกษาควรเปิ ด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการใช้ส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ครูผู้สอน
จะต้องวิเคราะห์ความจ าเป็น    ในการใช้ส่ือ เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและน าข้อมูลท่ีได้ไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมล  
เดชะ ได้ท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจ าต าบล  สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลเขต 2  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีคือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญในการขับเคล่ือนให้ครูผู้สอนเกิดการพัฒนา
ด้านส่ือ นวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่านการอบรมอย่างสม่ าเสมอ  อีก
ท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียา ศรีงิ้วราย ท่ีได้ท าการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัด
สระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้
เสนอ     แนวทางการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคือ  สถานศึกษาควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาการเรียนรู้และการจัดท าส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

2.6  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การเผยแพร่
แหล่งความรู้แก่ครูผู้สอน สถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง แนวทางการพัฒนาคือ 
สถานศึกษาควรจัดระบบแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีในสถานศึกษารวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและรวบรวมจัดท า
เป็นข้อมูลสารสนเทศ  เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนราชินีบูรณะ วารสารโรงเรียนราชินีบูรณะ  
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ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยครอบคลุมถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีการบันทึกการใช้     
แหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้มากขึ้น  อีกท้ังสถานศึกษาควร
ร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาในเครือข่ายสหวิทยาเขตและนอกเครือข่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ให้มีคุณภาพ  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร  คงอินทร์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย  สตูล (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คือ 
สถานศึกษาต้องมีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกชุมชน  ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีการศึกษาและใกล้เคียงให้ครอบคลุมสอดคล้องกับหลักสูตรและ 
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท้ังนี้อาจประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการ
จัดแหล่งเรียนรู้เป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนตรทราย  บัลลังก์ปัทมา ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้เสนอแนวทาง       
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้คือ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาส่ือและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนและผู้เรียนใช้ส่ือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา         
ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมเช่นกัน 

2.7  ด้านการนิเทศการศึกษา  ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์การจัดระบบการนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น  แนวทางการพัฒนาคือ  
สถานศึกษาควรมีระบบการนิเทศการเรียนการสอนท่ีรูปแบบหลากหลายและความเหมาะสมกับ
สถานศึกษา  ควรมีการประเมินความส าเร็จของการจัดระบบรูปแบบการนิเทศการ ศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาอื่นในสหวิทยาเขต ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จัดระบบการนิเทศ
ร่วมกันและน ามาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ขับเคล่ือนกระตุ้นครูผู้สอนให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกา รจัด     
การเรียนการสอนผ่านระบบการนิเทศการศึกษา  สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชา  พุ่มพวง  ได้ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบ บ     
การนิเทศการศึกษา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้มีประสิทธิภาพ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดต้ังคณะกรรมการนิเทศท าหน้าท่ีตรวจสอบ
ติดตาม นิเทศและประเมินเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมออย่างเป็นกัลยาณมิตร 

2.8 ด้านการแนะแนวการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ การด าเนินการ
แนะแนวการศึกษาด้วยความร่วมมือจากครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา  แนวทางการพัฒนาคือ 
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สถานศึกษาควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอน บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในด้านจิตวิทยาการ
แนะแนว ส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการแนะแนว ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน 
การด าเนินงานแนะแนวการศึกษาท่ีชัดเจนและมีการประสานงานร่วมกันระหว่างงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนกับงานแนะแนวการศึกษา  โดยสร้างความร่วมมือให้เกิดกับบุคลากรทุกฝ่าย      
ต้ังแต่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าระดับช้ัน ครูแนะแนวและครูท่ีปรึกษาและแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตาม  ประเมินผลกระบวนการแนะแนวการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนากระบวนการ 
แนะแนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของคณิศร์  จับจิตต์  ได้ศึกษา
แนวทางการส่งเสริมงานแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการแนะแนว
การศึกษา คือ สถานศึกษาควรพัฒนางานแนะแนวการศึกษาด้วยการส่งครูและบุคลากรไปฝึกอบรม
ด้าน  จิตวิทยาการแนะแนว  การส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญของงานแนะแนวและแต่งต้ัง
คณะท างานติดตามผลและประเมินผลการแนะแนวท่ีชัดเจน ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว        
มีผลการวิจัย อยู่ในระดับมากทุกรายการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์ ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาด้านการ
แนะแนวการศึกษาคือ สถานศึกษาควรมีการติดตาม ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะ
แนวการศึกษาในสถานศึกษา จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครู บุคลากรและควรมีการส่งเสริมให้ครู      
ใช้กระบวนการแนะแนวการศึกษาและน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

2.9  ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ การประสานงานกับสถานศึกษาอื่นเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
แนวทางการพัฒนาคือ  สถานศึกษาควรประสานงานในกลุ่มเครือข่ายจัดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปผลรวบรวมเป็นข้อมูลสารสนเทศและ    
น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับงานประกัน เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีย์  สีหะวงษ์ ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ผู้วิ จัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาคือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาและควรก ากับติดตามการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด 

 2.10 ด้านการส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน เป็นด้านท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด 
ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมอย่างเร่งด่วนและข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด คือ การส่งเสริมให้มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นแนวทางการพัฒนา คือ  
สถานศึกษาควรจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน RN Knowledge Centre  โดยก าหนด
โครงการนี้ลงในแผนปฏิบัติการและจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริมวิชาการร่วมกัน  เป้าหมาย
เพื่อบริการความรู้ทางวิชาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและเผยแพร่ความรู้ ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา  มีการส ารวจความต้องการให้สถานศึกษาสนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน  เก็บข้อมูลและ
น าผลมาวิเคราะห์ร่วมกันในท่ีประชุม  ส่งเสริมความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  โดยใช้กิจกรรมการอบรมให้ความรู้     ทางวิชาการในการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์ ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อ าเภอตาพระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผู้วิจัยได้
เสนอแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน คือ สถานศึกษาควรให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน ชุมชนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการ
พัฒนาและร่วมมือกันวิเคราะห์เนื้อหาปรับให้สอดคล้อง กับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
อีกท้ังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง สถานศึกษากับชุมชนในท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีระชาติ ชาภูหลง ได้ศึกษาการพัฒนา ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัด
การศึกษา  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนา คือ ผู้บริหารและครูมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
ในการร่วมกันจัดการศึกษาและมีการ ประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเห็นความส าคัญในการ จัดการศึกษาร่วมกัน  ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษาและมีการประชาสัมพันธ์  กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้ชุมชนเกิดความพอใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี  

2.11 ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
วิชาการได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น แนวทางการพัฒนาคือ สถานศึกษาควรวางแผนสร้างเครือข่าย     
ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ โดยมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบประสานงานกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
ในเครือข่ายสหวิทยาเขต  ท้ังนี้สถานศึกษามีการวางแผนการปฏิบัติงานด้านความร่วมมือพัฒนา
วิชาการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้อง   
มีส่วนร่วม วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานทุกปีการศึกษา  ท้ังนี้สถานศึกษาควร



  115 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์มหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน
วิชาการมาเป็นวิทยากรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาวิชาการในทุกด้าน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร  พลอยบ้านแพ้ว ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัย  จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่น 
คือ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ 
เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น  อีกท้ังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรนั้นๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตารีย์  ไชยชิน กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของโรงเรียน        
ในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นดังนี้คือ 1) ระดมทรัพยากร      
เพื่อการศึกษา มีวิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักเรียนทุกด้าน  2) เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมีส่วนในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  3) ให้บริการ
ด้านวิชาการท่ีสามารถเช่ือมโยงหรือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการท่ีอื่นๆ 4) จัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น  

 2.12 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กรหน่วยงาน
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา ข้อท่ีมีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุดคือ การส ารวจความต้องการ         
ในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา แนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน คือ สถานศึกษาควรเป็นแกนน าในการพัฒนางาน
วิชาการและศูนย์กลางการประสานงานในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตวัชรีรมยา  สถานศึกษาควรร่วมกับเครือข่ายจัดการประชุมแลก เปล่ียน
เรียนรู้การจัดการศึกษา ส ารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษา  
ในกลุ่มเครือข่ายและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในด้านต่าง ๆ มาน าเสนอ
แนวทางการด าเนินงานเป็นเลิศ (Best Practice)  เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิชาการร่วมกัน    
ท้ังในเครือข่ายและนอกเครือข่าย  สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว  ได้ศึกษา
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัย  จังหวัดนครปฐม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาการประสาน     
ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นและองค์กรอื่นคือ  โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

1. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการส่งเสริมความรู้สู่ชุมชนหรือจัดต้ังศูนย์บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน  หน่วยงาน องค์กรและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา เป้าหมายเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม
บริการวิชาการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ 

2. สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาอื่นในระดับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ท้ังสถานศึกษาท่ีอยู่ภายในสหวิทยาเขตและอื่นๆ      
จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่นท่ีจัดการศึกษา ก าหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรม จัดท าแผนการด าเนินงานในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ขับเคล่ือนนโยบาย  

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมการแนะแนวการศึกษา โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่
ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาด้านจิตวิทยาการแนะแนว ส่งเสริมความตระหนักถึงความส าคัญ
ของกระบวนการแนะแนว ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินงานแนะแนวท่ีชัดเจนและมีระบบ
ติดตาม ประเมินผลกระบวนการแนะแนว รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านระบบการแนะแนวกับ
สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาการแนะแนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. สถานศึกษาควรจัดท าวารสารงานวิจัยและรวบรวมเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย            
E-journal ท่ีสามารถให้สถานศึกษาอื่น องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชน ใช้สืบค้นหาความรู้งานวิจัยได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว สร้างเครือข่ายในพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนร่วมกับสถาบันทางการศึกษาอื่นๆ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  ควรก าหนดให้งานวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน เพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของ      
การวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยช้ันเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 118 
 

 
 

รายการอ้า งอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

B., Neville Lynn. "Quality Assurance and Improvement Planning in Two Elementary 
School : Case Studies in Lllinois School Reform." UMI ProQuest Digital 
Dissertation-Full Citation & Abstract  (1999). 

Barnett  Ronald. "The Ideal of Academic Administration 2006."  access :  April 24, 2017 , 
Available  from  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-
9752.1993.tb00298.x/epdf. 

Ben M. Harris. Supervisory Behavior in Education (Third Edition). New Jersey Prentice 
Hall, 1985. 

C., Duke. The Learning University: Toward a New Paradigm. Buckingham: Open 
University Press, 1994. 

C.D. Glickman. "Developmental Supervision : Altermative Practice for Helping Teachers 
Jmprove  Instruction." Washington D.C : Association for Supervision and 
Curriculum Development  (1981). 

Calton W.Erickson. Administering Instructional Media Programmes. NewYork RR 
Bouker Co., 1970. 

Chester, N. M. An Introduction to School Administration Selected Reading. New 
York: McMillan, 1996. 

Deedra Albert-Green. "Teachers Parents and Students Perception of Effective School 
Characteristics of Two Texas Urban Exemplary Open-Enrollment Charter 
Schools." A Dissertation of Doctor of Philosophy for the Degree Texas A&M 
University  (2005). 

Dull, Lloyd W. Supervision : School Leadership Handbook cohio Charles E. Merrill 
Publishing Co., 1981. 

Edgar Dale. Auto-Visual Methods in Teaching. New York Rinchart and Winston, 1975. 
Fred C. Lunenburg. and Allan C. Ornstein. Educational Administration: Concepts and 

Practices,6thed. CA Wadsworth Cengage Learning, 2012. 
H., Hullfish. Democracy in the Administration of Higher Education New York Harpers  

&  Row Publishers, Inc., 1950. 

 



  119 

 

Hullfish H. Democracy in the Administration of Higher Education. New York Harpers  
&  Row Publishers, Inc, 1950. 

John W.Best. Research in Education. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970. 
Josept, Juran M., and DeFeo A. Juran’s Quality Handbook: The Complete to 

Performance Excellence.(6th Ed.). Singapore: McGraw-Hill, 2010. 
Mayra  E. Santiago - Vargas. "The Relationship of Mental Models to Learning  and  

Partnerships between Academic and  Student  Affairs Deans in Puerto Rican 
Undergraduate Education." 2010. 

Others, Robert Goldhammer and. Clinical Supervision New York Holt Rine hart and 
Winston, 1980. 

Rensis  Likert. New Pattern of Management. New York: Mc Graw-Hill Book Company, 
1961. 

UNESCO. Education in Asia and the Pacific: Reviews Reports and Notes. Vol. number 
26, New York: Harper Collins, 1992. 

William M.Proctor. Principles of  Guidance. New York: Thomas Y.Crowell Co., 1983. 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2552. 
กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย. แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 6,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ  ดิเอ็มเพอ
เรอร์ พี กรุ๊ป จ ากัด, 2544. 

กุลฑรี  พิกุลแกม. "การบริหารงานวิชาการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 ", วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. 

เกรียงไกร  ปริธรรมมัง. "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัด
สระแก้วตามทัศนะของนักเรียน." งานนิพนธ์การศกึษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. 

ขวัญใจ แสงเจริญ. "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดหนองแขม(สหราษฎร์บูรณะ)  ส านักงานเขต
หนองแขม สังกัดกรุงเทพมหานคร." การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฺฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558. 

ฆนัท  ธาตุทอง. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551. นครปฐม เพชรเกษมการพิมพ์, 2552. 

 



  120 

 

จันทร์ชลี  มาพุทธ. เอกสารประกอบการสอนพื้นฐานการศึกษาขั้นสูง Vol. พิมพ์คร้ังที่ 2, ชลบุรี: 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556. 

จีณัญญาพัจน์ โคตรหลักค า. "แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559. 

ชนม์ผศุตม์  พัฒพันธ์. "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอตา
พระยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2." งานนิพนธก์ารศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. 

ฐิตารีย์  ไชยชิน. "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มบ่อทอง 2 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2." งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556. 

ณิรดา เวชญาลักษณ์. "การศึกษาสภาพและแนวทางการด าเนินการศึกษาสภาพและแนวทางการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1." วิทยานิพนธ์ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557. 

ดวงกมล  สินเพ็ง. การพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง. Vol. พิมพ์ครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. 

ทัศนีย์  เสียงหวาน. "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6." วิทยานิพนธ์ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. 

นภาพร  พลอยบ้านแพ้ว. "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนศรีวิชัย  
จังหวัดนครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9." งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. 

นภารัตน์  ชลศฤงคาร. "การบริหารงานวิชาการกับมาตรฐานด้านผู้เรียนโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2." วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557. 

นิตย์ธิดา  จินดาสงค์. "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนบ่อทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2." วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. 

นิลวรรณ  วัฒนา. "การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี." สารนิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 

 



  121 

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555. 
ปรียา ศรีงิ้วราย. "การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดสระกะเทียม(สถาพรทักษิณาคาร)  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ", วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทองสุข, 2556. 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 2553. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2)  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เปน็นิติบุคคล. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 
2546. 

เพชริน  สงค์ประเสริฐ "การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการท างานเป็นทีม ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน." วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550. 

ไพฑูรย์  ทิพย์สุข. "ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี." งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2551. 

ภรภัทร  เฮ็งนิรันดร. "ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2." งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557. 

ภาคิน  ลุนลี อ้างถึงใน รัชนีย์  สีหะวงษ์. "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1." วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2558. 

ภาณุวัตน์  กมล. "การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี." 
งานนิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. 

ภารดี  อนันต์นาวี. หลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. Vol. พิมพ์ครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ 
มนตรี, 2552. 

มูนา  จารง. "การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในศูนย์เครือข่าย ตล่ิง
ชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2." การค้นคว้าอิสระปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา, 2560. 

รสสุคนธ์ พหลเทพ. อ านาจในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 
รัชนีย์  สีหะวงษ์. "ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษากลุ่ม
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ภาคผนวก  ก   

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก  ข  

แบบสอบถามของการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง   การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 
     

ค าช้ีแจงในการตอบค าถามแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนราชินีบูรณะ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้  ได้แก่ 
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา   1  ท่าน 
2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา / ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ  5  ท่าน 
3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8 ท่าน 
4) ครูปฏิบัติการสอน  135  ท่าน 

3. แบบสอบถามฉบับนี้  มี  2  ตอน คือ 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 
 
ผู้วิ จัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดให้ข้อมูลตามสภาพจริงท่ีปรากฏใน

สถานศึกษาของท่านและตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ  ค าตอบท่ีได้จากความคิดเห็นของท่านนั้น  
จะน ามาวิเคราะห์โดยภาพรวมและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ  จึง
ไม่มีผลต่อท่านหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด  ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์ด้วยดีจากทุก ๆ ท่าน  ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

  
 
 
                นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว 
                   นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
           ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  9 

     
 

ตอนที่  1  ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  [ ]  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

      [ ]  ชาย                               [ ]  หญิง 

 

[ ]  1 

2 อายุ 

      [ ]  น้อยกว่า  30  ปี    [ ]  30 – 50  ปี   [ ]  มากกว่า  50  ปี 

 

[ ]  2 

3 ประสบการณ์ท างาน 

      [ ]  น้อยกว่า  10  ปี    [ ]  10 – 20  ปี   [ ]  มากกว่า  20  ปี 

 

[ ]  3 

4 ต าแหน่งหน้าท่ี 

[ ]  ผู้อ านวยการ 

[ ]  รองผู้อ านวยการ 

[ ]  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

[ ]  ครูผู้สอน 

 
 

[ ]  4 

5 ระดับการศึกษา 

[ ]  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

[ ]  ปริญญาตร ี

[ ]  สูงกว่าปริญญาตรี   

 
 

[ ]  5 
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ตอนที่  2  ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

ค าช้ีแจง   โปรดอ่านข้อความเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนราชินีบูรณะ พิจารณาว่า
สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติตามรายการแต่ละข้อ  อยู่ในระดับใดและใส่เครื่องหมาย   ในช่องท่ี
ตรงกับสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ

ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก  

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา       

1 
ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร  ข้อมูล
สารสนเทศ  สภาพปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 

     
[  ]  6 

2 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานศึกษา  เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย
ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่าย  รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 

     

[  ]  7 

3 
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  เป้าหมายและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 

     
[  ]  8 

4 
น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และบริหารจัดการใช้หลักสูตรได้อย่าง
เหมาะสม 

     
[  ]  9 

5 
นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
รวมท้ังปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความ
เหมาะสม 

     
[  ] 10 
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ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก  

ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้       

6 
ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ตามสาระ
การเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้   โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     
[  ] 11 

7 
ส่งเสริมให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้   จัด
บรรยากาศ  ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

     
[  ] 12 

8 
ส่ง เสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เครือข่าย
ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

     
[  ] 13 

9 

นิ เ ทศการ เ รี ยนการสอน   โดยร่ วมมื อ
ช่ ว ย เ ห ลื อกั น แ บ บ กั ล ย าณมิ ต ร   เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันตามความ
เหมาะสม 

     

[  ] 14 

10 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนร่วมกันตามความเหมาะสม 

     
[  ] 15 

 
การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 

     
 

11 
ก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

     
[  ] 16 

12 

ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ค รู จั ด ท า แ ผ น ก า ร วั ด ผ ล  
ประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเป็นหลัก
ส าคัญ 

     

[  ] 17 
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ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้       

13 

ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนและด าเนินการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน  ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  จากกระบวนการการ
ปฏิบัติงานและผลงาน ตามสภาพจริง 

     

[  ] 18 

14 
จัดให้มีการเทียบโอนทางการศึกษา 
จากสถานศึกษาอื่นตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนด 

     
[  ] 19 

15 
ส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนาเครื่องมือและ
วัดผลให้ได้มาตรฐานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

     
[  ] 20 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

16 
ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การบริหาร  การ
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ภาพรวมของสถานศึกษา 

     
[  ] 21 

17 
ส่งเสริมให้ครู  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและน า
ผลไปใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนและงานวิชาการกับองค์กรอื่น 

     
[  ] 22 

18 
ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
และงานวิชาการกับองค์กรอื่น 

     
[  ] 23 

19 
เผยแพร่ผลงานการวิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  
การเรียนการสอนและงานวิชาการกับองค์กร
อื่น 
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ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

     
 

20 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยถึงความจ าเป็นในการใช้
ส่ือและเทคโนโลยี  เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารงานวิชาการ 

     
[  ] 25 

21 ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาส่ือและนวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน 

     
[  ] 26 

22 จัดหาส่ือและเทคโนโลยี  เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ 

     
[  ] 27 

23 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการ
ผลิต  จัดหา  พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

     
[  ] 28 

24 นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา 

     
[  ] 29 

 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้       
25 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

     
[  ] 30 

26 เผยแพร่แหล่งความรู้แก่ครูสถานศึกษาอื่นและ
องค์กรอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง 

     
[  ] 31 

27 จัดต้ังพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดกิจกรรม  
เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รว่มกัน 

     
[  ] 32 
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ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

28 ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 โดยครอบคลุมแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     
[  ] 33 

 การนิเทศการศึกษา       
29 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน

การสอนภายในสถานศึกษา 
     

[  ] 34 

30 ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

     
[  ] 35 

31 ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา 

     
[  ] 36 

32 ติดตาม  ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด  
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

     
[  ] 37 

33 แลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์การ
จัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษาอื่น 

     
[  ] 38 

 การแนะแนวการศึกษา       
34 จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพ

ภายในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียน
การสอน 

     

[  ] 39 

35 ด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความ

ร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา 

     
[  ] 40 
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ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

36 ติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและ
กระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา 

     
[  ] 41 

37 ประสานความร่วมมือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการแนะแนวกับสถานศึกษา
อ่ืน 

     
[  ] 42 

 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     
 

38 จัดระบบโครงสร้างขององค์กร  เพื่อรองรับ
ก า ร จั ด ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 

     [  ] 43 

39 ก า หน ด เ กณ ฑ์ ก า ร ปร ะ เ มิ น เ ป้ า ห ม า ย
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัด  เป้าหมายความส าเร็จของหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

      
[  ] 44 

40 วางแผน  ด าเนินงาน  ติดตาม  ตรวจสอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย
ความส าเร็จ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

      
[  ] 45 

41 ประสานงานกับสถานศึกษาอื่น  เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

      
[  ] 46 

42 ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด  ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิ น คุณภาพ
การศึกษา  เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

     

[  ] 47 
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ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก  
ปาน 
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ที่สุด 

43 ศึกษาส ารวจความต้องการและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่ชุมชน 

     [  ] 48 

 การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน       
44 จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนา

ทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนท้องถ่ิน 

      
[  ] 49 

45 ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ในกิจกรรมวิชาการ
ของสถานศึกษา 

     [  ] 50 

46 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  
ชุมชน  ท้องถ่ิน 

     [  ] 51 

 การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 

     
 

47 วางแผนร่วมกับครู ในการประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น  เพื่อพัฒนาวิชาการ
ของสถานศึกษา 

      
[  ] 52 

48 ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น  ท้ังท่ีจัดการศึกษา
ระดับข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 

      
[  ] 53 

49 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ   
เพื่อพัฒนาวิชาการได้อย่างเหมาะสม 
 

     [  ] 54 
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ข้อที่ 
การบริหารงานวิชาการของ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 

ระดับการปฏิบัติ 
ส าหรับ
ผู้วิจัย มาก

ที่สุด 
มาก  ปาน 

กลาง 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

     
 

50 ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาจาก
แหล่งต่างๆ 

     [  ] 55 

51 ส ารวจความต้องการในการได้รับการสนับสนุน
ด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  
หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

      

[  ] 56 

52 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

      

[  ] 57 

53 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่นท่ี
จัดการศึกษา 

      

[  ] 58 
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แบบสัมภาษณ์ของการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ (Interview)  แนวทางการบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 

 

1.  ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการส่งเสริมความรู้วิชาการ อย่างไร 
           
            
            

2. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น อย่างไร 
          
           
           

3. ท่านมีความคิดเห็นว่า  สถานศึกษาควรมีแนวทางในการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น อย่างไร 
          
           
           

4. ท่านมีความคิดเห็นว่า  สถานศึกษาควรมีแนวทางในพัฒนาการแนะแนวการศึกษาอย่างไร 
           
           
           

5. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร 
           
          
           

6. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี          
เพื่อการศึกษา อย่างไร 
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7. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อย่างไร 
           
          
           

8. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา 
อย่างไร 
          
           
           

9. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างไร 
          
           
           

10. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
อย่างไร 
          
          
           

11. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอน   ผลการเรียน อย่างไร 
          
          
           

12. ท่านมีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อย่างไร 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว 
วัน เดือน ปี เกิด 16  กรกฎาคม  พ.ศ. 2529 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2547    ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา                  

                  โรงเรียนสายปัญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภ์      
พ.ศ. 2552     ส าเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   
         (วท.บ.) วิทยาศาสตร์ (เคมี)   
                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
พ.ศ. 2556     ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ก าลังศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต  
              สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 104  หมู่ 6  ต.ไร่ใหม่พัฒนา  อ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี   
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